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FAKTAARK 11  Maj 2022 

   

  

Afskaffelse eller omlægning af rent aldersbetingede 
særordninger 

Kommissionen anbefaler at afskaffe eller omlægge rent aldersbetingede særordnin-

ger, der giver ældre en økonomisk særstilling alene på grund af deres alder. Det kan 

ske ved at den økonomiske fordel gradvist mindskes over en årrække, eller ved at 

ordningen ikke vil gælde for fremtidige pensionister. 

 

Udgangspunktet for mange af særordningerne er en opfattelse af, at ældre og folke-

pensionister generelt er svagere økonomisk stillet end resten af befolkningen. Udvik-

lingen i pensionisterne indkomstforhold peger dog i en anden retning. Stigende pensi-

onsudbetalinger og øget erhvervsindkomst har bidraget til at de ældres disponible ind-

komster i gennemsnit er steget mere, end det er tilfældet for resten af befolkningen. 

Denne udvikling forventes at fortsætte i takt med modningen af de opsparingsbase-

rede pensioner. 

For Kommissionen er det et centralt princip at gøre op med forskelsbehandling af pen-

sionister og seniorer. Det er afgørende, at seniorer og ældre ikke diskrimineres, hver-

ken positivt eller negativt, i forhold til resten af befolkningen. Særordninger, der giver 

ældre og folkepensionister økonomiske fordele alene som følge af deres alder bør 

derfor udfases over tid.  

Med anbefalingen ønsker Kommissionen at skabe en større bevidsthed omkring ikke 

at fastholde eller etablere nye økonomiske ordninger, der stiller ældre særligt, udeluk-

kende fordi de har nået pensionsalderen. Om noget bør ordningerne målrettes dem 

med indkomstmæssige behov uanset alder.  

 

Aldersbetingede særordninger 

Der findes en række ordninger, der alene er aldersbetingede og som giver ældre økonomiske fordele. Det drejer sig 

fx om: 

 Lavere gebyr for udstedelse af pas for personer, der har nået folkepensionsalderen. 

 Rabat på billetter til rejser med kollektiv trafik. Den konkrete rabat veksler afhængig af takstområde 

 Begrænsning af årlig stigning i ejendomsværdiskat for folkepensionister, førtids- og seniorpensioni-

ster over 60 år, efterlønsmodtagere samt modtagere af fleksydelse 

 Skattefrihed for elevstøtte til højskoleophold for folkepensionister, førtids- og seniorpensionister og 

personer, som modtager invaliditetsydelse mv. 

 Skattefrihed for vederlag, som udbetales til personer over 60 år for pasning af syge børn. 

 Skattefrihed for vederlag for arbejde udført i eller i tilknytning til private hjem for folkepensionister. 

 Fribolig for forældre og bedsteforældre, der er folkepensionister, førtids- eller seniorpensionister, ef-

terlønsmodtagere samt modtagere af fleksydelse. 

 Lån til betaling af grundskyld m.v. for folkepensionister, førtidspensionister m.v. 

 Fritagelse for betaling af lystfiskertegn for personer, der har nået folkepensionsalderen. 
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Der er tale om en generel anbefaling i forhold til de aldersbetingede særordninger. 

Kommissionen har derfor ikke beregnet provenumæssige konsekvenser af anbefalin-

gen, ligesom provenuet ikke indgår i finansieringen af Kommissionens øvrige anbefa-

linger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


