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16. august 2022  • CB 

Høringssvar vedrørende forslag til Lov om en ekstra økonomisk støtte til 
modtagere af ældrechecken, engangsbeløb til overførselsmodtagere, der har 
trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet og engangsbeløb til uddannelses-
søgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktions-
nedsættelse eller som enlige forsørgere 
 
Ældre Sagen er tilfreds med, at der fremsættes lovforslag om den ekstra økonomiske støtte, 
der er indgået aftale om, så der bliver klarhed om reglerne, omend høringsfristen er meget 
kort. 
 
Selvom reglerne for udbetaling nu bliver lagt fast, savner Ældre Sagen stadig en 
begrundelse for, at alle førtidspensionister, seniorpensionister, efterlønsmodtagere og 
modtagere af tidlig pension modtager et engangsbeløb på 2.000 kr., mens 
folkepensionister, der ikke modtager ældrecheck, ikke modtager noget beløb. 
 
Vi er enige i, at modtagere af ældrecheck hører til de økonomisk mest udsatte 
folkepensionister og derfor har behov for særlig støtte, men der er folkepensionister med 
lavere indkomst end førtidspensionister og efterlønsmodtagere, der ikke modtager noget 
beløb - heller ikke 2.000 kr., som alle førtidspensionister og efterlønsmodtagere får uanset 
indkomst og formue. 
 
Med den foreslåede fordeling af engangsbeløbet er den gennemsnitlige støtte til 
folkepensionister (med og uden ældrecheck) noget lavere end den gennemsnitlige støtte til 
andre grupper, der modtager ekstrabeløb i 2022 og 2023. 
 
Vi har svært ved at forklare det rimelige i den valgte fordeling af støtten til 
folkepensionister, og det vil utvivlsomt vække utilfredshed blandt mange folkepensionister. 
 
Herudover skal Ældre Sagen påpege, at de økonomiske problemer, som den voldsomme 
stigning i inflationen giver anledning til, specielt for de grupper, der i forvejen har et 
begrænset indtægtsgrundlag, er tilbagetrukket fra arbejdsmarkedet og ikke som andre 
overførselsmodtagere har mulighed for at gøre brug af de mange jobåbninger, ikke er løst 
med de foreslåede ekstra beløb, hvoraf en stor del først udbetales i 2023. Med de 
prisstigninger, vi allerede har set, vil overførselsindkomsterne også i 2023 halte langt efter 
udviklingen i priserne. 
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Vi skal derfor igen henvise til vores forslag om en ekstraordinær regulering af 
forsørgelsesydelserne, som kan ”udfases” i takt med, at lønudviklingen forventeligt 
indhenter prisudviklingen i de kommende år. 
 
Bemærkninger vedrørende ekstrabeløb til modtagere af ældrecheck og 
engangsbeløb: 
 
Økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck 
Vi noterer os med tilfredshed, at det ekstra skattefri tilskud til modtagere af ældrecheck 
udbetales til alle, der er berettiget til ældrecheck for 2022, også de pensionister, der ikke 
har modtaget checken i 2022, men først får den i forbindelse med den endelige opgørelse af 
pensionen for 2022 i 2023, således at det ikke får betydning, om den forskudsregistrerede 
indtægt har været højere end den endelige indtægt ifølge årsopgørelsen. 
 
Vi er også tilfredse med, at der ikke skal ske tilbagebetaling af den ekstra støtte, selvom det 
efterfølgende viser sig, at en folkepensionist, der har fået udbetalt ældrecheck, ikke er 
berettiget til ældrechecken og derfor skal tilbagebetale selve ældrechecken.  
 
Som nævnt undrer vi os over, at der ikke udbetales nogen form for støtte til 
folkepensionister, der ikke modtager ældrecheck, selvom de i forvejen har et begrænset 
indtægtsgrundlag, er tilbagetrukket fra arbejdsmarkedet og ikke som andre 
overførselsmodtagere har mulighed for at gøre brug af de mange jobåbninger, hvilket er 
den begrundelse, der gives for støtten til førtidspensionister m.fl. Der er godt 600.000 
folkepensionister, der har så lav indkomst, at de er berettiget til fuldt pensionstillæg. 
 
Vi undrer os også over, at regeringen har valgt, at der skal udbetales 5.000 kr. til alle, der 
modtager ældrecheck, uanset om der udbetales fuld eller reduceret ældrecheck. Det 
betyder, at en folkepensionist, med lille likvid formue og en supplerende indkomst på 
89.000 kr., der får 372 kr. i ældrecheck, er berettiget til et skattefrit beløb på 5.000 kr. – 
hvilket svarer til ca. 8.000 kr. skattepligtigt – mens en tilsvarende pensionist, der har en 
indkomst, der er blot 1.000 kr. højere, slet ikke får kompensation for den høje inflation. 
 
Det giver en meget høj marginalskat for pensionister med en indkomst, der er lidt over 
grænsen for at være berettiget til ældrecheck, og betyder, at pensionisten med den laveste 
indkomst er bedre stillet end pensionisten med den lidt højere indkomst.  
 
Herudover savner vi en begrundelse for, at ekstrabeløbet til modtagere af ældrecheck er 
fordelt på to udbetalinger. Det kan næppe være for at gøre administrationen mere enkel? 
 
Engangsbeløb til personer, der har modtaget visse forsørgelsesydelser 
Engangsbeløbet udbetales ifølge lovforslaget til personer, der for marts 2022 helt eller 
delvist modtog en ydelse, der berettiger til engangsbeløb. Men i modsætning til reglerne for 
modtagere af ældrecheck, fremgår det ikke klart, om en person, der ikke modtog 
førtidspension i marts 2022, men som efterfølgende bliver tilkendt førtidspension med 
virkning fra marts 2022, er berettiget til engangsbeløb. 
 
Herudover betyder kravet om modtagelse af ydelsen for marts 2022, så vidt Ældre Sagen 
kan se, at modtagere af førtidspension mm., der overgår til folkepension i marts 2023, 
hverken er berettiget til ekstra støtte til modtagere af ældrecheck eller til engangsbeløbet til 
modtagere af visse forsørgelsesydelser, fordi man skal være berettiget til folkepension i 
januar 2022 for at få ældrecheck, mens engangsbeløbet til overførselsindkomstmodtagere 
forudsætter, at man modtager førtidspension for marts 2022. 
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Efter vores opfattes er det ikke rimeligt, at de forskellige tildelingskriterier fører til, at en 
mindre gruppe er udelukket fra at modtage støtte. Vi foreslår, at personer, der overgår til 
folkepension i marts 2022, og som umiddelbart forud har modtaget en af de ydelser, der 
berettiger til engangsbeløb, også skal være berettiget til engangsbeløbet. 
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