
Frihed til at planlægge sin pension 
 

Baggrund 

Danskerne lever i flere og flere år. Det er en positiv nyhed, som i høj grad er skabt af en større bevidsthed 

hos danskerne om, hvordan man kan leve sundere og længere. Øget velstand i samfundet og mange nye 

behandlingsformer, som kan kurere sygdom eller forlænge livet, har også bidraget væsentligt til den 

længere levetid. Det er fantastiske tider, vi oplever. 

Men de flere leveår fører også til flere pensionsår, hvor en del af regningen sendes til det offentlige i form 

af den danske folkepension. 

Mens 60-årige i 1995 havde udsigt til at gå på pension som 67-årige og gennemsnitligt leve i 12,6 år 

yderligere af deres folkepension, så vil 60-årige i 2040 kunne forvente 16,5 år på folkepension. Sådan er 

udsigterne, også selvom vi til den tid har hævet pensionsalderen til 70 år. De 60-årige i 2040 forventes at 

leve syv år længere end de 60-årige i 1995. 

Udviklingen kommer til at fortsætte, også efter år 2040. Det har fået nogle partier til at foreslå, at vi ikke 

skal lade pensionsalderen stige til mere end de 70 år. Altså, at vi skal opgive den yderligere regulering af 

pensionsalderen med den stigende levetid. Forslaget er populært hos mange, men ingen af forslagsstillerne 

har bekymret sig om, hvordan det skal finansieres. 

De offentlige finanser vil som følge af forslaget gå fra at have et overskud i 2040 på forventede 22 mia. kr., 

som flere partier allerede har offentliggjort idéer om at bruge, til at have et underskud på 19 mia. kr. Prisen 

for at tilbyde danskerne flere og flere år på pension efter 2040 er altså på 41 mia. kr. årligt. Det er et 

massivt underskud, som ingen sjovt nok endnu har nogen bud på, hvordan vi skal dække. Den måde at føre 

politik på er ikke for Liberal Alliance – og burde heller ikke være det for andre partier, som kalder sig selv 

økonomisk ansvarlige. 

 

Liberal Alliances forslag 

Når vi skal løse et politisk problem, er Liberal Alliances tilgang, at vi spørger, om man kan løse det med 

mere frihed og ansvar. Andre starter med at tænke, om staten kan løse det. 

Vi har to politiske problemer her – det ene er, at danskernes forventninger til at kunne trække sig tilbage 

fra arbejdsmarkedet med offentlig betalt pension vokser, det andet er, at velfærdsstaten er blevet så stor, 

at det bliver dyrere og dyrere at levere den folkepension, folk forventer. 

Det er to problemer, som netop er skabt af at gøre danskerne mere afhængige af staten. Dette skaber en 

uendelig cyklus af højere forventninger og højere udgifter. 

I Liberal Alliance bryder vi os ikke om, at danskerne skal være så afhængige af politiske beslutninger, når de 

lægger planer for tilværelsen efter arbejdslivet. Så går der nemlig politisk sport i at lefle for bestemte 

vælgersegmenters særinteresser. Det kan aldrig blive retfærdigt, når der tænkes i kasseløsninger, der skal 

tilgodeses særinteresser. 

 



Det burde være muligt for arbejdsomme mennesker selv at træffe beslutning om, hvornår det er tid til at gå 

på pension. 

Det forudsætter, at danskere, som er i beskæftigelse, har mere overskud i økonomien til at spare op til 

deres pension. 

Vi vil altså give danskerne mere frihed til at tage ansvar for deres eget liv i stedet for at gøre danskerne 

mere afhængige af staten. 

Derfor foreslår Liberal Alliance, at alle arbejdende danskere skal have ret til at oprette en skattefri 

”FriPension”-konto, som de kan bruge af til at gå tidligere på pension end den officielle folkepensionsalder. 

Kontoen skal både være skattefri ved indbetaling til kontoen og ved udbetaling fra kontoen, når man går på 

pension. 

Hvis man ikke ønsker at gå tidligere på pension, så skal pengene i stedet kunne udbetales som et 

engangsbeløb, når man går på pension, eller som en løbende månedlig udbetaling til at forsøde 

pensionisttilværelsen med. 

Valget om, hvorvidt man vil gå tidligere på pension, skal være danskernes helt eget – friheden og ansvaret 

tilhører dem. Liberal Alliance vil gøre det meget lettere at foretage valget. 

Det vil Liberal Alliance: 

 Alle danskere i arbejde skal skattefrit kunne indbetale 675 kr. om måneden, hvis de sætter pengene 

ind på en FriPension-konto. 

 Hvis man indbetaler til FriPension hver måned i hele sit arbejdsliv, så vil man efter 40 år have en 

opsparing på ca. 600.000 kr., hvis der forudsættes et moderat realafkast på 3 pct. årligt efter pal-

skat. 

 Med 600.000 kr. kan man gå på pension næsten 5 år før folkepensionsalderen, fordi beløbet svarer 

til næsten 5 års udbetaling af folkepension, pensionstillæg og ældrecheck efter skat. 

 Give mulighed for at påbegynde udbetalingen af sin pension fem år før folkepensionsalderen mod 3 

år i dag. 

 

Så meget tidligere kan man trække sig tilbage med fripension: 

 

Antal år med opsparing Opsparingens værdi på 
pensionstidspunkt 

Med opsparingen kan man 
trække sig så mange 
måneder tidligere 

5 år 43.004 kr. 4 
10 år 92.857 kr. 9 
15 år 150.651 kr. 14 
20 år 217.650 kr. 20 
25 år  295.320 kr. 27 
30 år 385.361 kr. 36 
35 år 489.743 kr. 45 
40 år 610.750 kr. 57 

 



Omkostning 

Forslaget vil koste statskassen knap 8 mia. kr. årligt, altså betydeligt mindre end de 41 mia. kr., som det vil 

koste at aflyse alle forhøjelser af folkepensionsalderen over 70 år. 

Årsagen til, at forslaget er billigere er blandt andet at FriPension øger lysten til at arbejde. Det samme gør 

muligheden for ikke at gå tidligt på pension og i stedet at få de opsparede midler udbetalt, når man når den 

ordinære pensionsalder. 

 

Finansiering 

I juni offentliggjorde Social- og Indenrigsministeriet en analyse af kommunernes udgifter til administration. 

Analysen konkluderede, at det er meget forskelligt, hvor mange penge kommunerne bruger på at 

administrere. I Lolland Kommune bruger man f.eks. kun 81 pct. af landsgennemsnittet på administration, 

selv når der korrigeres for forskelle i rammevilkår. 

”Det går fint, og jeg er tilfreds med det niveau, vi har,” sagde Lollands borgmester, Holger Schou Rasmussen 

(S), dengang til NB-Økonomi. 

Ifølge tallene kan kommunerne under ét spare 7,9 mia. kr. på administration, hvis blot alle kommuner nøjes 

med at bruges lige så mange penge på administration som de 10 mest effektivt administrerende 

kommuner, heriblandt Lolland Kommune. 

Liberal Alliance foreslår, at der over en årrække spares 7,9 mia. kr. på det statslige bloktilskud til 

kommunerne, og at der ved de årlige kommuneforhandlinger mellem regeringen og Kommunernes 

Landsforening laves en aftale om, at kommunerne skal finde de penge ved at effektivisere deres 

administration. 

Liberal Alliances foreslår endvidere, at der oprettes et rådgivningskontor i Indenrigsministeriet, hvor 

kommuner kan henvende sig og få konsulentbistand til at spare på deres administration, hvis de ikke selv 

kan finde ud af det. 

Rådgivningskontoret bør bemandes af embedsmænd med erfaring fra såvel centraladministrationen og 

kommunerne, herunder bør der tilknyttes embedsmænd fra nogle af de kommuner, som allerede i dag har 

lave administrationsomkostninger. Målet er, at den viden, som i dag medfører lave 

administrationsomkostninger i en del kommuner, kan blive stillet til rådighed for de mange kommuner, 

som ikke er i stand til at holde administrationsudgifterne i ro. 


