
I den offentlige og politiske samtale er det ofte en præmis, at fremtidens 
pensionister bliver en udgift. Men hvordan regner man det ud – og bliver de det? 

I hvilken udstrækning er fremtidens pensionister 
en udgift for velfærdsstaten?

Fra midten af 1990’erne er den ældre 
del af befolkningen blevet italesat som 
en økonomisk byrde for velfærdssta-
ten (World Bank, 1994; OECD, 1998; 
Velfærdskommissionen, 2005). Som 
bagtæppe for denne diskussion har 
nogle danske økonomer siden midten 
af 00’erne leveret en række analyser, 
hvor man betragter hver enkel årgang 
i befolkningen ud fra, om den er en 
overskuds- eller underskudsforret-
ning for velfærdsstaten (se fx DREAM, 
2015). 

DREAMs (2015) beregninger af det så-
kaldte ”aldersopdelte nettobidrag” til 
det offentlige viser, at ældre 64+-årige 
i 2014 var negativ nettoydere, dvs. 
man blev negative nettoyder, når man 
nåede folkepensionsalderen, der i 
2014 lå på 65 år. Frem mod 2050, hvor 
folkepensionsalderen som følge af 
pensionsreformer ifølge Finansmi-
nisteriet (2018) vil stige til 72 år, vil 
seniorerne ifølge DREAM også blive en 
”negativ nettoyder ved folkepensions-
alderen”, som af DREAM er beregnet 

til 73 år (DREAM, 2015, s. 16). Dvs. 
DREAM forudsætter helt generelt, nu 
og i fremtiden, at folkepensionsalde-
ren er skæringspunktet for, hvornår 
det enkelte individ er en positiv eller 
negativ nettoyder til velfærdsstaten.

DREAMs (2015) analyser bygger på 
en grundantagelse om, at sundheds- 
og plejeudgifterne vil stige mere end 
BNP. Ifølge DREAM vil de offentlige 
udgifter alene på grund af aldring 
”stige med ca. 1¼ procent af BNP fra 
2020 til 2040” (DREAM, 2015, s. 8), 
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I den økonomiske DREAM-model 
opererer man med det såkaldte ”al-
dersopdelte nettobidrag”, der viser, at 
personer, der når folkepensionsalde-
ren, er en voldsom belastning for det 
offentlige. Præmisserne for disse ud-
regninger er meget uigennemsigtige, 
men har alligevel fået lov til at præge 
den politiske debat. Ærindet med 
denne artikel er at teste, om fremti-
dens pensionister reelt er en udgift 
for velfærdsstaten. Vi gør brug af 
budgetmetoden, dvs. vi ser på pensio-
nisternes udgifter og indtægter, hvor 
især arbejdsmarkedspensionerne er 
af betydning for pensionisternes ind-
komstforhold. Vi ser på den popula-
tion, der i 2042 går på pension, når de 
når folkepensionsalderen. Vort mest 
markante fund er, at alle pensionister, 
der har en arbejdsmarkedspension, på 
langt sigt vil blive nettobidragsydere til 
velfærdsstaten de første 10 år af deres 
pensionisttilværelse.
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hvilket dog i nogen grad modsvares 
af, at arbejdsmarkedspensionerne 
betyder, at det indkomstregulerede 
folkepensionstillæg aftrappes. 

Desværre er DREAMs beregninger 
svært gennemskuelige. Det er ikke 
klart forklaret, hvorfor udgifterne 
på grund af aldring vil stige med 1¼ 
procent af BNP (se note 1), og det er 
heller ikke præcist beskrevet, hvordan 
og med hvilken vægt arbejdsmarkeds-
pensionerne indgår i DREAMs ”alders-
opdelte nettobidrag”. Alligevel indgår 
DREAMs beregninger med stor vægt i 
den offentlige debat.

Artiklens formål 
Formålet med denne artikel er at 
genberegne DREAMs beregninger af 
det ”aldersopdelte nettobidrag”. Vi vil 
gentænke omfanget af sundheds- og 
plejeudgifterne, og vi vil anlægge en 
mere realistisk vurdering af arbejds-
markedspensionernes betydning for 
nettobidraget. Det bør således med-
tænkes, at mere end 80% af danske 
lønmodtagere har en overenskomst-
baseret arbejdsmarkedspension, og at 
arbejdsmarkedspensionens størrelse 
er afgørende for, om den enkelte pen-
sionist kommer til at være en negativ 
eller positiv bidragsyder til de offent-
lige finanser. 

Mere præcist er formålet med 
denne artikel at beregne det såkaldte 
’break-even’ punkt. ’Break-even’ 
punktet angiver, hvor stor den ud-
betalte arbejdsmarkedspension skal 
være, for at man som pensionist bliver 
udgiftsneutral for velfærdsstaten. 

I  H V I L K E N  U D S T R Æ K N I N G  E R 
F R E M T I D E N S  P E N S I O N I S T E R 

E N  U D G I F T  F O R  V E L FÆ R D S S TAT E N ?
P E R  H .  J E N S E N

J E E V I T H A  YO G A C H A N D I R A N  Q V I S T
F R I T Z  V O N  N O R D H E I M

Desuden vil vi relatere dette bereg-
nede ’break-even’ punkt til de faktiske 
arbejdsmarkedspensioner i 2042 for 
en 3F’er i Industriens Pension og en 
folkeskolelærer i Lærernes Pension. 
Vi tager således højde for, at der 
blandt fremtidens pensionister vil 
være forskellige budgetprofiler, og når 
vi retter blikket mod 2042, er det, fordi 
aldringen topper i 2040’erne. At vi har 
valgt en 3F’er og en lærer, skyldes, at 
3F’ere vil få en af de lavere arbejds-
markedspensioner, medens folkesko-
lelæreren vil få en arbejdsmarkeds-
pension af middel størrelse.

Endelig vil vi forsøge at skyde os 
ind på, om den samlede population af 
fremtidens pensionister reelt bliver 
en tung udgift for velfærdsstaten.

I vore analyser fokuserer vi på de 
pensionister, der går pension i 2042 
– og 10 år frem, dvs. i alderen 70-79 
år. Den nedre grænse, 70 år, afspejler 
at Finansministeriet (2018) forventer, 
at folkepensionsalderen i 2042 vil 
ligge på 70 år, og at den gennemsnit-
lige tilbagetrækningsalder vil ligge 
på 70,9 år. Den øvre grænse, 79 år, 
afspejler rammerne for arbejdsmar-
kedspensionerne. Arbejdsmarkeds-
pensionerne består almindeligvis af 
to komponenter, dvs. livslang pension 
(alderspension) og en ophørende pen-
sion (ratepension). For såvel 3F’ere 
som lærerne ophører ratepensionen 
efter 10 år (hvorimod den i en række 
andre pensionskasser løber i 15 år). 
At ratepensionen stopper efter 10 år 
påvirker selvsagt det samlede budget 
negativt for 80+-årige 3F’ere. Det er 
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derfor vigtigt at fremhæve, at vi kun 
betragter forholdet mellem det of-
fentliges pensionistrelaterede udgifter 
og -indtægter i den 10-årige periode, 
hvor rate-pensionen udbetales. Det er 
således kun udgifterne til pensionister 
i aldersgruppen 70-79-årige, der vil 
indgå i vore beregninger. 

Alt i alt er formålet med denne arti-
kel på en enkel og helt åben måde at 
bidrage til diskussionen om, i hvilket 
omfang fremtidens danske pensioni-
ster bliver en byrde eller gevinst for de 
offentlige finanser. Vi redegør detalje-
ret for de faktorer, forudsætninger og 
antagelser, der indgår i vore bereg-
ninger. Vi håber derved at bidrage til 
en mere informeret debat om pensio-
nisternes nettobidrag, og at animere 
til mere gennemsigtige analyser af 
udgifterne til fremtidens pensionister.

Fremgangsmåde
I vores tilgang gør vi brug af en simpel 
budgetmetode, der tager udgangs-
punkt i de forventede indtægter og 
udgifter til en pensionist på individ-
niveau. Metoden svarer til den OECD 
(1987) anvendte i beregningen af ’The 
Tax/Benefit Position of Production 
Workers’ og som stadig anvendes af 
OECD og European Commission (2018) 
i beregningen af ’The Theoretical 
Replacement Rates’ i sammenlignin-
gen af nationale pensionssystemers 
ydelser.

På velfærdsstatens udgiftsside 
optræder poster så som udgifter til 
1. folkepension, 2. ældrepleje og 
3. sundhedsudgifter, medens ind-

tægtssiden rummer poster såsom 4. 
indkomstskat af folkepensionen, ATP-
pensionen, overenskomstbaserede 
pensioner, samt 5. moms af pensio-
nisternes forbrug. Når man kender 
disse udgifts- og indtægtsposter kan 
man beregne sig frem til ’break-even’ 
punktet, der angiver, hvor store ar-
bejdsmarkedspensionerne skal være, 
før velfærdsstatens pensionistrelate-
rede udgifter og -indtægter udligner 
hinanden.

I vores fremskrivning frem mod 
2042 opererer vi med nutidskroner, og 
vore fremskrivninger frem mod 2042 
af fx udgifterne til sundhed og pleje 
bygger som foreskrevet i litteraturen 
på en kombination af de historiske ud-
viklingsmønstre og vurderinger af de 
fremtidige (se fx Makridakis, Wheel-
wright & Hyndman, 1998). 

For at gøre vore beregninger ekstra 
robuste ser vi bort fra en række 
indtægter for velfærdsstaten, som er 
vanskelige at estimere. Fx ser vi bort 
fra 1. PAL-afgiften (se note 2), 2. skat 
af udbetalinger fra individuelt tegnede 
pensionsopsparinger (i banker eller 
forsikringsselskaber), 3. fradrag i 
tillægspension for indkomst fra privat 
tegnede pensionsordninger, ligesom vi 
også forbigår bidrag fra 4. boligskat-
ter, 5. vægtafgift på bil, 6. arveafgift 
m.v. Og vi ser helt bort fra de værdier, 
som pensionister leverer til samfun-
det i form af frivilligt arbejde, pasning 
af børnebørn mv. Til gengæld ser vi 
også bort fra værdien af de rabatter, 
pensionisterne får, når de bruger kol-
lektiv transport, kulturtilbud m.v. 

Data
På velfærdsstatens udgiftsside vejer 
folkepensionen tungt. Den består i 
2021 af et grundbeløb på kr. 77.028 og 
et pensionstillæg på kr. 85.464 for en-
lige og kr. 42.912 for samboende. Alle 
former for skattepligtige indtægter 
(også ægtefællens) modregnes i pen-
sionstillægget. Det gælder således for 
arbejdsindtægter og renter samt for 
udbetalinger fra private pensionsord-
ninger mv. For at få fuldt pensionstil-
læg må sådanne indtægter ikke være 
højere end 88.700 kroner om året for 
enlige, og kr. 177.700 for samboende. 
For enlige nedsættes pensionstillæg-
get med 30,9% af det beløb, hvormed 
indtægterne overstiger beløbsgræn-
sen, hvorimod det for samboende 
nedsættes med 32%. Vi forudsætter, 
at folkepensionens beløbsstørrelse 
og fradragene i pensionstillægget i 
nutidskroner fortsætter uændret frem 
mod 2042.

Generelt antager vi, at vores her 
beskrevne enlige pensionist ikke har 
anden indkomst end arbejdsmar-
kedspension, og når det drejer sig 
om samboende, antager vi, partneren 
heller ikke arbejder og maksimalt har 
en arbejdsmarkedspension på 80% 
af den person, som er centrum for 
beregningerne.

De offentlige udgifter til ældrepleje 
lå i 2019 i gennemsnit på kr. 43.788 pr. 
67+- årig (jf. http://www.noegletal.dk/), 
og disse udgifter har historisk udvist 
en faldende tendens. I perioden 2007-
16 faldt udgifterne pr. ældre person i 
aldersgruppen 65+ år fra kr. 55.229 til 
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kr. 41.315. Dvs. at for en gennemsnit-
sperson er der over en 10-års periode 
sket et fald i udgifterne til ældrepleje 
på 25,2% (Cevea, 2018). Dette fald 
i udgifterne skyldes, at andelen af 
svage ældre personer, der modtager 
hjemmehjælp til rengøring og andre 
praktiske opgaver, er næsten halveret. 
Der er indført nye plejeformer, som fx 
hverdagsrehabilitering (se fx Fersch, 
2015), der har som ambition at gøre 
svage, plejekrævende ældre borgere 
mere selvhjulpne. Der er også udviklet 
en række nye velfærdsteknologier, der 
understøtter en rationalisering af æld-
replejen, og visiteringen er strammet. 
Også fremadrettet må man forvente, 
at kommunerne vil satse på at udvikle 
nye velfærdsteknologier og plejefor-
mer og anvende dem i forbindelse 
med rationaliseringer i plejesektoren. 
Man må også forvente, at nye former 
for medicin vil kunne afbøde følgerne 
af demenssygdomme. Alt sammen 
landvindinger, der kan bidrage til at 
mindske udgifterne til ældrepleje. 
Samt ikke at forglemme: vi lever også 
længere, fordi vi generelt set er mere 
sunde og raske.

Selvom de historiske erfaringer pe-
ger på et dramatisk fald i udgifterne til 

ældrepleje, så antager vi ikke, at denne 
udvikling blot vil fortsætte. Noget, der 
kan bidrage til at øge udgifterne, er 
hvis de øges proportionalt i takt med, 
at der bliver flere ældre i befolknin-
gen. Noget, der kan få udgifter til at 
falde, er et muligt pres fra kommu-
nerne om en strammere visitering til 
ældreplejen. Forudsætningerne for et 
sådant pres blev skabt med en reform 
af ældreplejen i januar 2003. Fersch 
& Jensen (2011) har således påpeget, 
at mange kommunale administrato-
rer og politikere er af den mening, at 
velhavende ældre borgere selv burde 
betale for deres pleje.

Ud fra et forsigtighedsprincip 
forventer vi derfor ikke, at udgifterne 
til ældrepleje pr. person fremadret-
tet vil falde med 25% pr. person hvert 
tiende år, men kun med 25% hvert 
tyvende år, dvs. at de gennemsnitlige 
udgifter til ældrepleje pr. 67+-årig vil 
lande på kr. 32.841 i 2042. Da pleje-
udgifterne gennemsnitligt pr. person 
er betydeligt højere for en 80+-årig, 
sammenlignet med en 70-79-årig, er 
det yderligere rimeligt at antage, at 
gennemsnitsudgiften i ’vor’ population 
af 70-79-årige kun er halv så stor som 
for 80+-årige, hvorved vi når frem til, 

at udgifterne til ældrepleje pr. 70-79-
årig i 2042 vil ligge på kr. 16.420 pr. år. 

Et øget efterspørgselspres afsted-
kommet af nye behandlingsformer, 
forfinede diagnosemuligheder, be-
handlingsgarantier mv. har medført, 
at sundhedsudgifterne i faste priser pr. 
indbygger siden 2000 er øget med 35% 
(Rasmussen & Kristensen, 2019). I 
2019 priser lå sundhedsudgifterne pr. 
68+-årig på kr. 37.580 (se også Grave-
sen, 2019). Imidlertid vil man næppe 
fremover se samme stigningstakt. 
Behandlingsgarantien kan forventes 
at være fuldt indfaset, og opførslen af 
supersygehusene er næsten på plads 
(Rasmussen & Kristensen, 2019). 
Endvidere søger politikerne nu at tøjle 
stigningen i udgifterne til sundheds-
sektoren. I lyset af at væksten i sund-
hedsudgifterne i perioden 2000-2019 
især skyldtes bygningen af supersy-
gehusene, antager vi, at sundheds-
udgifterne frem til 2042 kun vil stige 
med 15% og derfor lande på cirka kr. 
43.000 pr. 68+-årig.

Et andet spørgsmål er så, om de 
gennemsnitlige sundhedsudgifter 
pr. 68+-årig stiger hurtigere eller 
langsommere end de gennemsnitlige 
sundhedsudgifter pr. person i befolk-
ningen som helhed, hvilket er et uaf-
klaret spørgsmål. For en diskussion 
af forskellige synsvinkler på denne 
problemstilling, se fx Kjellberg & 
Ibsen (2020). Imidlertid er der nogen-
lunde enighed om, at de 80+-åriges 
behov og forbrug af sundhedsydelser 
er flere gange større end for gruppen 
af 70-79-årige, da især terminalfasen 

Alt i alt er formålet med denne artikel på en enkel og helt åben 
måde at bidrage til diskussionen om, i hvilket omfang fremtidens 
danske pensionister bliver en byrde eller gevinst for de offentlige 
finanser.
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vejer meget tungt i gennemsnitsudgif-
terne. Hvis der tages højde for dette, 
antager vi, at en gennemsnitsperson i 
vores population af 70-79-årige kun vil 
koste kr. 25.000 pr. år i sundhedsud-
gifter fra 2042.

Velfærdsstaten har indtægter i form 
af skatter og afgifter, såsom person-
skatter og moms. Personskatten 
fastsætter vi til 37% med et person-
fradrag på kr. 46.500. Vedr. momsen, 
der er en omsætningsafgift på 25%, 
har Danmarks Statistik (2017) kort-
lagt, hvorledes vores forbrug fordeler 
sig på forskellige budgetposter. Den 
største post er ”boligbenyttelse mv.”, 
der udgøres af husleje, beregnet 
husleje, ejendomsskat for ejerbolig 
samt udgifter til elektricitet og varme, 
og som udgør 32% af det samlede 
forbrug. Kun nogle af disse poster er 
belagt med moms, hvorfor hele posten 
boligbenyttelse mv., ikke vil indgå i 
de følgende beregninger. Vi udregner 
således kun, hvor meget momsen 
udgør af 68% af det samlede forbrug/
rådighedsbeløb.

Skat og moms betales af den per-
sonlige indkomst, der bl.a. udgøres 
af folkepensionen, ATP og arbejds-
markedspensionen. ATP har vi sat til 
kr. 28.000 årligt. Det tilbagestående 
spørgsmål er derfor, hvad en 3F’er 
og folkeskolelærer har af indkomst i 
form af arbejdsmarkedspension, når 
de i 2042 som 70-årige kan få folke-
pension.

3F’erens og skolelærerens  
arbejdsmarkedspension
De fleste lønmodtagere i Danmark er 
dækket af en arbejdsmarkedspensi-
onsordning. Indbetalingerne til ord-
ningen er overenskomstbaseret, og 
indbetalingens størrelse varierer efter 
overenskomstområde, der oftest er 
sammenfaldende med uddannelsesni-
veau. Arbejdere inden for det tidligere 
LO-område indbetaler typisk 12% af 
deres bruttoløn til deres arbejdsmar-
kedspension, medens mellemud-
dannede som lærere betaler 15%, og 
højtuddannede 18%. 

Bidragsprocenten har stor betydning 
for den arbejdsmarkedspension, man 
får udbetalt, når man går på pension. 
Udbetalingen afhænger således af, 
hvor meget man har indbetalt (givet ved 
antal år på arbejdsmarkedet, lønniveau 
og bidragsprocent), samt hvordan pen-
sionsformuerne i pensionskasserne 
forrentes.

I den forbindelse gør et særligt 
forhold sig gældende inden for det 
tidligere LO-område, herunder for 
vor 3F’er. På det tidligere LO-område 
begyndte man først at indbetale til pen-
sionsordningerne i 1993. I begyndelsen 
udgjorde pensionsbidraget kun 0,9% 
af bruttolønnen. Det var først i midten 
af 2009, at pensionsbidraget nåede op 
på 12%. 3F’ere, der først startede på 
arbejdsmarkedet i 2009, og derfor be-
taler 12% i pensionsbidrag over hele 
arbejdslivet, kan således forvente en 
betydelig højere arbejdsmarkedspen-
sion end den 3Fer, der fylder 70 i 2042. 
Derfor anvendes to scenarier:

•  3F’er, scenarie 1: Bidragsprocent sti-
gende fra 0,9% til 12% indtil 1/7 2009.

•  3F’er, scenarie 2: Bidragsprocent 
12% fra start. 
Beregningerne af, hvad en 3F’er 

og lærer vil få udbetalt, bygger på en 
række forudsætninger. Vi forudsæt-
ter således, at læreren er startet på 
arbejdsmarkedet som 25-årig; han/
hun har været i konstant beskæftigelse 
frem til 2042, og vælger at modtage 
pensionskassens standardtilbud om 
ratepension plus livslang pension de 
første 10 år af pensionisttilværelsen, og 
herefter kun livslang pension. 3F’eren 
er startet med at indbetale til ar-
bejdsmarkedspensionen som 21-årig; 
vedkommende har været i konstant 
beskæftigelse frem til 2042 og modta-
ger ratepension plus livslang pension 
de første 10 år af pensionisttilværelsen, 
og herefter kun livslang pension. 

Pensionskasserne ’Industriens Pen-
sion’ og ’Lærernes Pension’ har været 
behjælpelige med at udregne pensio-
nen i 2042 for prototypiske 3F’ere og 
lærere. I nutidskroner kan en lærer i 
2042 forvente en arbejdsmarkedspen-
sion på kr. 316.000. For 3F’eren (med 
en månedlig indtægt på kr. 31.000) 
under scenarie 1 vil arbejdsmarkeds-
pensionen som gennemsnit pr. år over 
10 år beløbe sig til cirka kr. 147.000, 
og for 3F’eren under scenarie 2 vil den 
komme op på cirka kr. 235.000.

’Break-even’
Tabel 1 viser velfærdsstatens udgifter 
og indtægter på individniveau under 
de ovenfor beskrevne forudsætninger. 
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I vore beregninger er den ubekendte 
faktor ’arbejdsmarkedspension’, 
der påvirker andre faktorer så som 
pensionstillægget, momsbetaling og 
personlig indkomstskat. Hvis arbejds-
markedspensionen er høj vil pensi-
onstillægget falde bort og momsbeta-
lingen og den personlige indkomstskat 
stige – og omvendt. På dette grundlag 
har vi regnet os frem til, hvor stor 
arbejdsmarkedspensionen skal være, 
for at velfærdsstatens udgifter til den 
enkelte pensionist går i nul.

Som det fremgår af Tabel 1, er det 
beregnede ’break-even’ punkt forskel-
ligt for enlige og samboende. For en-

lige ligger break-even punktet på kr. 
230.000 i årlig arbejdsmarkedspen-
sion, og for en samboende er ’break-
even’ punktet på kr. 198.000.

Når man anvender de samme 
beregningsfremgangsmåder på en 
enlig pensioneret folkeskolelærer med 
arbejdsmarkedspension fra Lærernes 
Pension, så viser det sig, at denne 
leverer et nettobidrag til de offentlige 
finanser på kr. 54.000, medens en sam-
boende folkeskolelærer vil bidrage med 
kr. 59.000 årligt. Hvis folkeskolelæreren 
er samboende, vil ægtefællen under 
de angivne forudsætninger levere et po-
sitivt nettobidrag på kr. 28.000.

Tilsvarende vil en enlig 3F’er med 
arbejdsmarkedspension fra Industri-
ens Pension (under scenarie 1 med 
en månedlig indtægt på kr. 31.000) 
i 2042 bidrage negativt til velfærds-
staten med kr. -51.000 pr. år, medens 
det negative bidrag for en tilsvarende 
samboende 3F’er vil beløbe sig til kr. 
-30.000 pr. år (og samboen levere et 
negativt bidrag på kr. -46.000). 

Imidlertid vil 3F’eren også på sigt 
blive en nettobidragsyder til velfærds-
staten. Under scenarie 2 vil en enlig 
3F’er levere et positivt nettobidrag på 
kr. 3.000, medens en samboende 3F’er 
vil levere et positivt nettobidrag på kr. 
22.000 (og samboen levere et ubetyde-
ligt negativt bidrag på kr. -2.000).

Hvor stor en andel af befolkningen er 
nettobidragsydere – og hvor længe?
Ved hjælp af budgetmetoden har vi 
fundet, at stort set alle lønmodtagere 
med en arbejdsmarkedspension på 
lang sigt (3F’eren under scenarie 2) vil 
være nettobidragsydere til velfærds-
staten. På kort sigt finder vi, at der 
blandt fremtidens pensionister vil 
være nogle, der er nettobidragsydere, 
medens andre repræsenterer en net-
toudgift for velfærdsstaten (3F’eren 
under scenarie 1).

Hvis man imidlertid betragter den 
samlede population af fremtidens 
70-79-årige under et, er det ikke 
utænkeligt, at denne gruppe allerede 
fra 2042 rent faktisk vil være nettobi-
dragsyder til velfærdsstaten. Over-
skud blandt nogle grupper vil således 
udligne et underskud blandt andre 

  Enlig Samboende

Folkepensionens grundbeløb 77.000 77.000
(sambo 77.000)

Pensionstillæg 17.000 0

ATP 28.000 28.000
(sambo 22.000)

Arbejdsmarkedspension
(beregnet: ”break-even”)

230.000 198.000 
(sambo 158.000)

Personfradrag 46.000 46.000

Personlig indkomstskat (37 %) 136.000 124.000

Moms af 68 % af disponibel ind-
komst.

36.000 35.000

Ældrepleje 16.000 16.000

Sundhedsudgifter 25.000 25.000

Udgifter og indtægter for staten Udgift: 154.000
Indtægt: 154.000

Udgift: 158.000
Indtægt: 159.000

Tabel 1: Beregnet ’break-even’ punkt på individniveau i kroner.

Kommentar: Der er foretaget afrunding til hele tusinde kroner. Pensionstillægget er udregnet 
ved hjælp af Seniorhåndbogen (u.d.), resten på lommeregner.
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grupper. Fx vil der i fremtiden være 
flere højtuddannede (nettobidragsyde-
re) end tilfældet er i dag. På basis af 
registre har vi fundet (egne beregnin-
ger), at 31% af de nuværende 45-årige 
(som i 2042 er 70 år) har en mellem-
lang eller lang videregående uddan-
nelse, medens 65% har en kort- eller 
erhvervsfaglig uddannelse, og 4% er 
uoplyst. Dermed kan man sikkert kon-
kludere, at i hvert fald 31% af de 70-79 
-årige med fuld arbejdsmarkedspen-
sion allerede fra 2042 vil levere et be-
tydeligt nettobidrag til velfærdsstaten, 
og at dette nettobidrag et godt stykke 
af vejen vil udligne underskuddet fra 
dem, der fuldt og sent er kommet ind i 
arbejdsmarkedspensionssystemet.

Desuden er det forventeligt, at net-
tobidraget fra fremtidens pensionister 
(3F’eren under scenarie 2), vil blive 
langt mere gunstigt, end vore bereg-
ninger viser. Det er således ikke alle 
kort- eller erhvervsfagligt uddannede, 
der har samme pensionsforhold som 
en 3F’er i Industriens Pension. Med 
en månedlig indtægt på kr. 31.000 
befinder vor 3F’er sig i bunden af 
indkomsthierarkiet. En faglært i den 
private sektor tjener betydeligt mere. 
I 2019 havde den gennemsnitlige løn-
modtager i Danmark en løn på 43.500 
kr. om måneden før skat, men inklusiv 
pension (Danmarks Statistik u.d.). 
Ergo, langt hovedparten af lønmodta-
gere i Danmark tjener mere end vores 
3F’er og vil derfor i endnu højere grad 
end vores 3F’er blive en nettobidrags-
yder til velfærdsstaten. 

Konklusion
I DREAMs (2015) analyser finder 
man, at personer, der når folkepen-
sionsalderen, fra dette tidspunkt vil 
være en negativ nettobidragsyder til 
velfærdsstaten. En grundpåstand, der 
har spillet og fortsat spiller en rolle i 
forhold til, hvorledes vi skal indrette 
vort velfærdssamfund.

I denne artikel har vi ved hjælp af 
enkle og mere gennemsigtige forud-
sætninger og beregninger udfordret 
denne påstand. Vi har beregnet det så-
kaldte ’break-even’ punkt for personer, 
der i 2042, hvor folkepensionsalderen 
er 70 år, og den forventede gennem-
snitlige tilbagetrækningsalder er på 
70,9 år. ’Break-even’ punktet angiver, 
hvor stor arbejdsmarkedspensionen 
skal være, før pensionister i alderen 
70-79 år leverer et positivt nettobidrag 
til velfærdsstaten. Vi har fundet, at 
’break-even’ er kr. 230.000 for en en-
lig, og kr. 198.000 for en samboende. 
Dvs. personer, der er enlige og går 
på pension som 70-årige, vil være en 
overskudsforretning for velfærdssta-
ten, hvis de har en arbejdsmarkeds-
pension på kr. 230.000 årligt, medens 
det samme gør sig gældende for en 
samboende med en arbejdsmarkeds-
pension på kr. 198.000 årligt.

Dette har vi relateret til en 3F’er, 
der har en relativ lav arbejdsmarkeds-
pension, og en folkeskolelærer, der 
ligger i midterfeltet, for så vidt angår 
arbejdsmarkedspensionens størrelse. 
Læreren vil allerede i 2042 levere et 
betydeligt nettobidrag til velfærdssta-
ten. Noget tilsvarende gælder akade-

mikere, der generelt set har en bedre 
arbejdsmarkedspension end læreren.

Imidlertid vil vor 3F’er i Industri-
ens Pension i 2042 være en negativ 
bidragsyder til velfærdsstaten. Men på 
lang sigt, dvs. når arbejdsmarkeds-
pensionssystemet er fuldt indfaset, vil 
også den pensionerede 3F’er i alderen 
70-79 år være en positiv nettobidrags-
yder til velfærdsstaten.

Yderligere har vi set på den sam-
lede bestand af pensionister i alderen 
70-79 år i 2042-2052. Nogle pensio-
nistgrupper vil levere et overskud, 
andre et underskud. Samlet set er vor 
vurdering dog, at nettoresultatet går 
mod nul.

Vore beregninger er naturligvis til 
diskussion, og vi afviser ikke, at der 
kan være brug for bedre og mere 
differentierede udregninger af den 
økonomiske situation blandt fremti-
dens pensionister. Men det er vigtigt, 
at forudsætningerne for sådanne 
udregninger lægges åbent frem, så de 
bliver tilgængelige for debat. Kun hvis 
forudsætningerne lægges åbent frem, 
kan de fungere som et solidt indspil til 
den offentlige debat.
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NOTER  
Note 1. I DREAM (u.d.) antages, at ”sundhedsud-
gifterne og den del af de sociale udgifter, der er 
relateret til ældrepleje, vokser med en mervækst 
på 0,3 pct. i de næste 25 år”, hvilket stadig med 
DREAM (u.d.) ”svarer til en den observerede 
mervækst siden 1995”.

Note 2. PAL står for Pensionsafkastbeskatnings-
loven. Kort fortalt er PAL-skat den beskatning, 
der pålægges det løbende afkast og renter af 
pensionsopsparing. Det gælder for både rate-
pension, alderspension og livrente. Dette gør sig 
gældende uanset om det er rente, udbytte eller 
kursgevinster. PAL-skat, eller pensionsafkast-
skat, afregnes en gang årligt, og det sker uanset 
om gevinsterne er realiseret eller ej (kaldes også 
lagerprincip). Beskatningen er på 15,3 pct. og 
afregnes medio januar hvert år på alle typer af 
pensionsordninger. Banker og pensionsselska-
ber udregner og afregner automatisk skatten og 
sender efterfølgende pengene videre til SKAT.  
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