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København 17. august 2020
Ekstern høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension
(regulering af folkepensionsalderen)
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Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har med skrivelse af 26. juni 2020 anmodet om eventuelle
bemærkninger til ovenstående lovforslag.
Lovforslaget følger de beregningsforskrifter, der fremgår af lov om social pension. Forslaget indebærer,
at folkepensionsalderen forhøjes fra 68 til 69 år for personer født 1. januar 1967 eller senere. Den næste
beregning skal så ske i 2025, og den vil efter de gældende regler formentlig medføre, at
folkepensionsalderen stiger til 70 år fra 2040.
Det store spørgsmål er, hvor længe man skal følge de spor, der er lagt ud. Nationaløkonomiske
beregninger viser, at det er en god idé blot at fortsætte; men er det realistisk at flertallet af arbejdstagere
kan arbejde til de er op i 70’erne?
Danske Seniorer finder, at man bør stoppe op nu og undersøge sammenhængen mellem alder og
arbejdsevne, herunder hvilke typer af arbejde ældre typisk kan klare. Efter de nuværende
beregningsregler ses der udelukkende på den forventede gennemsnitlige resterende levetid for 60-årige
og ikke på den svækkelse, der sker med alderen uanset arbejdets art. Vi lever længere, men det er ikke
ensbetydende med at vi kan klare lige meget livet igennem. Hvis ældre skal forblive på
arbejdsmarkedet, når de er op i 70’erne vil det ikke være tilstrækkeligt med mekaniske økonomiske
beregningsregler. Jo højere folkepensionsalderen bliver, jo færre vil der efter al sandsynlighed være, der
arbejder uden nogen form for lønkompensation lige til den officielle pensionsgrænse. Alternativt kan
man overveje at fastholde en lavere pensionsalder og give bedre vilkår for de mange, der gerne vil og
kan fortsætte, jf. forslag fra Regeringens Seniortænketank for et længere og godt arbejdsliv.
Der må anlægges et helhedssynspunkt, hvor arbejdets art og personens helbredstilstand indgår sammen
med de samfundsøkonomiske overvejelser vedr. pensionsalderen. Den nuværende mekaniske tilgang i
pensionsloven er næppe i længden holdbar.
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