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Ny seniorpension 

Seniorpension indføres som en ny, helbredsbetinget tilbagetrækningsordning for 

seniorer med nedsat arbejdsevne og langvarig arbejdsmarkedstilknytning. Ordnin-

gen træder i kraft den 1. januar 2020 og erstatter den nuværende seniorførtidspen-

sionsordning. 

 

Seniorer, der opfylder følgende betingelser, får ret til at trække sig tilbage fra ar-

bejdsmarkedet på seniorpension: 

 

 Maksimalt 6 år til folkepension  

 Langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet (20-25 års arbejde)  

 Arbejdsevne på 15 timer om ugen eller mindre  

 

Arbejdsevnevurderingen foretages kun i forhold til borgerens seneste job. Det be-

tyder, at arbejdsevnen hos en person, der fx har arbejdet som murer, skal vurderes i 

forhold til murerfaget og ikke i forhold til om vedkommende kan arbejde i andre 

brancher.  

 

Vurderes arbejdsevnen til at være nedsat 15 timer om ugen eller mindre – dvs. at 

personen vurderes til at kunne arbejde mindre end ca. to dage om ugen – tilkendes 

seniorpension. 

 

I arbejdsevnevurderingen skal der lægges særlig vægt på helbredsmæssige oplys-

ninger, og der må ikke iværksættes indsatser med henblik på at udvikle arbejdsev-

nen. 

 

Ydelsesniveau og tilgrænsende ordninger 

Seniorpension ydes med en sats, der svarer niveauet for førtidspension på 18.875 

kr. pr. måned for enlige og 16.044 pr. måned for gifte/samlevende (2019).  

 

Økonomi og aktivitet 

Seniorpension giver en ny gruppe mennesker med langvarig beskæftigelse mulig-

hed for at trække sig tilbage via seniorpensionen. Der afsættes 650 mio. kr. årligt til 

modellen, når den er fuldt indfaset.  
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Den samlede aktivitet i ordningen kommer til at bestå af hhv. personer, der med de 

nugældende regler forventeligt ville være blevet tilkendt førtidspension efter reg-

lerne om seniorførtidspension, personer i målgruppen for seniorpension, der for-

venteligt ville være blevet tilkendt ordinær førtidspension, samt ca. 11.300 perso-

ner, der trækker sig ud af arbejdsmarkedet via seniorpensionsordningen, som i dag 

ikke ville have den mulighed inden for de nuværende regler.  

 

På tidspunktet for aftaleindgåelsen skønnes det, at der samlet set vil være ca. 

17.150 personer i ordningen, når den er fuldt indfaset i 2025, jf. tabel 1.  

 

 Tabel 1  

Skøn over antallet af personer i seniorpension og fastholdelsesfleksjob. 

 
6 år, 15 timer, ansøgning 6 mdr. før 

Ny seniorpension     11.300  

Eksisterende seniorførtidspension           750  

Skøn tilgang fra FØP       5.100  

I alt seniorpension     17.150 

Fastholdelsesfleksjob           650  

I alt seniorpension og fastholdelsesfleksjob     17.800  
 

 Der er i skønnet for antallet af personer på seniorpension ikke indregnet konsekvensen af den afsatte reserve til håndtering af merudgif-
ter. 

 

 

 


