
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Det danske pensionssystem: Kommissionens diagnose 

Folkepension og ATP 

sikrer alle pensionister et 

rimeligt indkomstgrundlag. 

 

Pensionisters disponible 

indkomst udgør en stor 

andel af indkomsten før de 

blev pensionister – særligt 

for de laveste 

indkomstgrupper.  

Et fælles system for 

tilbagetrækning kræver flere 

veje ud af arbejdsmarkedet, 

som tager højde for 

danskernes forskellige 

behov og forudsætninger.  

Tilbagetrækningssystemet 

giver de forskellige 

uddannelsesgrupper et 

nogenlunde lige antal 

forventede leveår på 

offentlig støttet 

tilbagetrækning.  

  

  

  

Styrke: Et system for tilbagetrækning med mange indgange 

Forventet restlevetid for 40-årige 

Pensionisters disponible indkomst som andel af deres indkomst fra 

perioden lige op til de blev pensionister (dækningsgrad), 2018.  

 

Styrke: Folkepensionsaldre, der følger levetidsudviklingen 

I Danmark reguleres 

folkepensionsalderen i takt 

med den stigende levetid. 

 

Ved at lade 

folkepensionsalderen følge 

med levetiden kan 

pensionsydelserne følge 

med lønudviklingen uden at 

sætte den finanspolitiske 

holdbarhed over styr. 

Aldersgrænser og middellevetid over fødselsårgange, årgang 1930-2010 

Styrke: Rimeligt indkomstgrundlag for alle 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Styrke: Gode beskæftigelsesincitamenter for folkepensionister 

Yngre 
generationer 
finansierer 
nuværende 

pensionisters 
folkepension… 

… med 
forventning om 
at fremtidens 

yngre 
generationer 

finansierer deres 
folkepension. 

Denne sociale kontrakt 
forudsætter, at danskerne på 
tværs af generationer har en 

fælles forståelse for, at 
kommende generationer 

opnår samme muligheder for 
at skabe sig de ønskede 

vilkår i pensionstilværelsen.  

Styrke: Betydelig pensionsopsparing for den brede befolkning 

I Danmark sparer de fleste op til pension. Det 

sikrer høj velstand og reducerer udgifterne til 

de offentlige tilbagetrækningsordninger. 

 

Danskernes pensionsformue har været 

stigende som andel af BNP over de seneste 

tre årtier, og udgør i 2020 omkring 200 pct. 

 

Stigningen skyldes først og fremmest 

udbredelsen af arbejdsmarkedspensionerne. 

Samlet pensionsformue, 1995-2080 

Det er en 
tilbagevendende 

udfordring og 
debat, hvordan 

velfærdssamfundet 
sikrer en 

tilstrækkelig gevinst 
ved at arbejde.  

En ny reformpakke 
for dansk økonomi 

(2022) gør det 
betydeligt mere 

attraktivt for 
pensionister at 

arbejde. 

Folkepensionister 
vil fremover kunne 
arbejde uden at få 

nedsat deres 
grundbeløb og 
pensionstillæg. 

Styrke: Social kontrakt på tværs af generationer  

 



 

 

 

 

Der er stadig en mindre gruppe pensionister, som oplever en meget 

høj modregning i egne pensionsudbetalinger, fordi de modtager en 

række målrettede tillægsydelser, som fx boligydelse og varmetillæg.  
 

Hvis balancen mellem indkomstsikring og incitamenter til opsparing 

ikke vedvarende sikres, kan det underminere opbakningen til de 

opsparingsbaserede pensioner gennem eksempler på ældre, for 

hvem det ikke har kunnet betale sig at spare op.  
  
  
  

Pensionssystemet tilskynder til opsparing, men der er borgere, der trods 

pæne rådighedsbeløb ikke får sparet tilstrækkeligt op til pensionen set 

fra et samfundsmæssigt synspunkt.  
 

Overførselsmodtagere sparer op til pension gennem Obligatorisk 

Pensionsordning og er dermed med til at finansiere egen 

pensionstilværelse.  
 

Dermed opstår en situation, hvor dem med de laveste indkomster 

bidrager via Obligatorisk Pensionsordning, mens andre med 

erhvervsindkomst kan lade være med at spare op til egen pension.  
  
  

Det svære 
samspil mellem 

offentlige og 
private pensioner 

Dilemma 

Hvad med dem, der 
ikke sparer op til 

pension? 

Dilemma 

I Danmark konverteres et ekstra leveår til et år mere uden ret til folkepension gennem 

den nuværende levetidsindeksering. Dermed sigtes efter at fastholde lige mange år 

på pension på tværs af generationer.  

 
Pensionssystemet skal ikke kun fungere for den gennemsnitlige person med den 

gennemsnitlige arbejdsmarkedshistorik og den gennemsnitlige levetid. 

 
Det skal også fungere for dem, der lever både en del kortere og en del længere end 

gennemsnits-personen, for dem, der bliver nedslidte relativt tidligt og for dem, der har 

mulighed for og lyst til at arbejde efter pensionsalderen. 
 

Retfærdige 
pensionsaldre – 
inden for og på 

tværs af 
generationer? 

Dilemma 

Et system borgerne 
har svært ved at 

begå sig i? 

Dilemma 
Det samlede pensionssystem er komplekst, fordi systemet skal 

sikre indkomstmålretning til personer med lav indkomst og førtidige 

tilbagetrækningsordninger til personer med behov for tidlig 

tilbagetrækning.  

 
Samtidig skal systemet sikre tilskyndelse til pensionsopsparing og 

beskæftigelse før og efter pensionsalderen.  

 
Der er således et indbygget dilemma mellem sociale hensyn, der 

skal rumme danskere med alle typer livsforløb, og et enkelt 

system.  
 

Født 
1970 

19,6 år 

Født 
2005 

17,3 år 

Forventet pensionsperiode med den nuværende indeksering 


