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FAKTAARK 14  Maj 2022 

   

  

Økonomiske konsekvenser 

Kommissionens samlede anbefalinger skønnes at have en omtrent neutral virkning på 

den offentlig saldo i perioden frem mod 2040, jf. tabel 1. Efter 2040 forværres saldoen 

som følge af anbefalingen om en mere lempelig levetidsindeksering af folkepensions-

alderen fra 2045.   

Finanspolitikken vurderes fortsat at være mere end holdbar med Kommissionens an-

befalinger. Det gælder også efter Aftale om nationalt kompromis om dansk sikker-

hedspolitik (marts 2022). Kommissionens samlede anbefalinger medfører en udmønt-

ning af holdbarheden på ca. 14 mia. kr. (2022-niveau), svarende til omtrent en halve-

ring af holdbarheden. 

Tabel 1. Provenuvirkning af Kommissionens anbefalinger 

 

  2025 2030 2040 2050 2070 2100 HBI 

Mia. kr. (2022-niveau)               

1. En lempeligere indeksering af folkepensionsal-

deren 
0,0 0,0 0,0 -4,3 -19,3 -27,1 -18,1 

2. Et ekstraordinært ATP-bidrag til personer uden 
eller med meget begrænsede pensionsindbeta-

linger 

-0,9 -1,4 -1,1 -0,4 1,0 2,0 1,0 

3. Forhøjelse af det ekstra pensionsfradrag -0,5 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -0,9 

4. Bedre målretning af aldersopsparingen 0,4 1,0 0,7 -0,1 -0,1 0,0 0,1 

5. Løsning af implementeringsudfordringer ved al-

dersopsparingen 
0,7 0,6 0,5 0,4 0,1 -0,3 -0,1 

6. Mulighed for at sætte udbetalinger fra ratepen-

sion på pause 
-  - - - - - - 

7. Provenuneutral omlægning af boligydelse og 
overgang til prisregulering af beløbsgrænserne 

0,0 0,3 0,9 1,5 2,6 4,4 3,1 

8. Udfasning af nedslag i ejendomsværdiskatten 

for folkepensionister 
0,1 0,4 0,3 0,3 0,1 0,0 0,1 

9. Udfasning af varmetillægget 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

10. Afskaffelse af mediechecken 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

11. Afskaffelse eller omlægning af rent aldersbetin-

gede særordninger 
- - - - - - - 

12. Styrket formuemålretning af den supplerende 
pensionsydelse og ændret udbetalingstidspunkt 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Primær strukturel saldo1 0,1 0,2 0,7 -3,2 -16,1 -21,5 -14,4 

Strukturel saldo 0,1 0,2 0,8 -3,9 -25,0 -58,7 . 

 

 
Anm.: 1: inkluderer effekten af krydsvirkninger mellem anbefalinger. 

            - angiver, at der ikke er indregnet provenumæssige konsekvenser af anbefalingen. Effekten på den primære 

strukturelle saldo angiver de provenumæssige konsekvenser af Kommissionens anbefalinger ekskl. afledte 

effekter på det offentliges nettoformue og dermed renteudgifter. Den (samlede) strukturelle saldo indkluderer 

effekten på renteudgifterne. 

Kilde: Finansministeriet (2021): Opdateret 2025-forløb – grundlag for udgiftslofter og egne beregninger. 
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Den foreslåede levetidsindeksering af folkepensionsalderen udmønter 18 mia. kr. af 

holdbarheden, svarende til en reduktion af den finanspolitiske holdbarhed fra 1,1 pct. 

af BNP til 0,4 pct. af BNP.  

De resterende anbefalinger bidrager samlet til en forbedring af den finanspolitiske 

holdbarhed. Det skyldes især forslaget om fremover at regulere beløbsgrænserne i 

boligydelsen med prisudviklingen frem for lønudviklingen.      

Kommissionens anbefalinger giver ligeledes anledning til et ændret arbejdsudbud. 

Foruden den ændrede levetidsindeksering, vurderes forslagene om udfasning af ned-

slaget i ejendomsværdiskatten og forhøjelsen af det ekstra pensionsfradrag at have 

en virkning på arbejdsudbuddet, som kan kvantificeres.  

På kort og mellemlang sigt, dvs. frem mod 2040, skønnes anbefalingerne samlet set 

at forbedre arbejdsudbuddet med knap 400 fuldtidspersoner. Virkningen kommer pri-

mært fra forhøjelsen af det ekstra pensionsfradrag, mens udfasning af nedslaget i 

ejendomsværdiskatten i mindre omfang styrker arbejdsudbuddet.  

Efter 2040 medfører en mere lempelig indeksering af folkepensionsalderen en betyde-

lig reduktion af arbejdsudbuddet i de langsigtede fremskrivninger.1 Konkret skønnes 

arbejdsudbuddet at blive reduceret med omkring 13.000 og 79.000 fuldtidspersoner i 

hhv. 2050 og 2080 set i forhold til den nuværende indeksering af folkepensionsalde-

ren. Kommissionens anbefalede indeksering vil dog fortsat indebære en væsentlig 

fremgang i arbejdsudbuddet set i forhold til en situation uden levetidsindeksering af 

folkepensionsalderen. 

 

 

1 Se nærmere i tabel 3C.1 i appendiks til kapitel 3 i rapporten. 

Kommissionens økonomiske grundlag  

 

Kommissionen blev nedsat med den betingelse, at anbefalingerne ikke kan forværre de offentlige fi-

nanser frem mod 2040. Kommissionens anbefalinger kan indebære lempelser frem mod 2040, så-

fremt Kommissionen anviser konkrete forslag til finansiering inden for pensionssystemet. Fra 2040 

kan anbefalingerne indebære lempelser forudsat, at finanspolitikken er holdbar. 

Kommissionen har i sit arbejde taget afsæt i Finansministeriets seneste mellemfristede fremskrivning 

fra august 2021, som er baseret på 2025-planen. Det betyder, at fremskrivningen på linje med al-

mindelig praksis er beregningsteknisk fra 2026 og frem og således efter 2025 ikke afspejler et forløb, 

hvor der politisk er fastsat mål for den strukturelle saldo. Set i forhold til Aftale om nationalt kompro-

mis om dansk sikkerhedspolitik (marts 2022), som blev indgået marts 2022, vurderes finanspolitik-

ken fortsat at være holdbar og vurderes ikke at give mindre manøvrerum ift. den finanspolitiske 

holdbarhed. Det skal ses i sammenhæng med, at der i det beregningstekniske 2025-forløb er udsigt 

til et beregningsteknisk offentligt underskud på 0,7 pct. af BNP i 2030, mens det fremgår af Aftale 

om nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik (marts 2022), at det i forbindelse med en 2030-

plan er hensigtsmæssigt at sigte efter et underskud i 2030 på omtrent 0,5 pct. af BNP 

 


