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Økonomisk notat om medfinansieringen af Tidlig 
Pension 

 
BIU blev i august 2021 orienteret om den nye tidlige pension, som trådte i kraft fra 
januar 2022. I forbindelse med den oprindelige aftale oplyste Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), at der i Faxe Kommune var 360 borgere, 
der havde mulighed for at søge tidlig pension. Faxe Kommune vurderede i 
august 2021, at 60 procent af de mulige ansøgere ville søge om tidlig pension, 
hvilket svarer til 211 borgere. 
 
I princippet er tidlig pension finansieret af staten og derfor er antallet af borgere, 
der søger tidlig pension ikke direkte afgørende for Faxe Kommunes økonomi. 
 
I den oprindelige aftale (2020) udmeldte regeringen, at aftalen om ret til tidlig 
pension indbefattede, at en nytænkning af beskæftigelsesindsatsen på 
landsplan skulle bidrage med 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. i 2023 og en årlig 
besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem.  
 
Ud fra aftalen (2020) skulle Faxe Kommune medfinansiere aftalen om tidlig 
pension som vist i nedenstående tabel. Det antages, at Faxe Kommunes andel 
af den samlede kommunale medfinansiering udgør 0,63 %, svarende til den 
normale fordeling mellem kommunerne. 

 

Ovenstående blev indarbejdet i budget 2022 men ikke i budget 2023 og 2024, 
da disse delaftaler endnu ikke var udarbejdet. 
 
 
Første og anden delaftale pr. juni 2022 
 
Med første delaftale blev der indfriet en årlig besparelse på ca. 345 mio. kr. i 
2022 og ca. 370 mio. kr. årligt fra 2023 ved bl.a. at lempe proceskrav til indsatsen 
for uddannelseshjælpsmodtagere og at indføre mulighed for digitale samtaler 
efter seks måneders ledighed. 
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Med anden delaftale bliver den resterende del af besparelsen fra 2023 og frem 
indfriet og beløbene blev reguleret.  
 
Økonomiske konsekvenser i forbindelse med anden delaftale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Faxe Kommunes medfinansiering af tidlig pension 
2023 Første delaftale (0,0063*370 Mio kr.) = 2,3 mio. kr.  
2023 Anden delaftale (0,0063 * 345 mio. kr.) = 2,2 mio. kr. 
2023 Med budget 2022 er der allerede finansieret 1,9 mio. kr., som 

videreføres i 2023. I budget 2023 skal der derfor finansieres 
yderligere 2,6 mio.kr. 

2023 I alt = 4,5 mio. kr. 
2024 og frem Første delaftale (0,0063*370 mio. kr.) = 2,3 mio. kr. 
2024 og frem Anden delaftale (0,0063*760 mio. kr.) = 4,8 mio. kr. 
2024 og frem Med budget 2022 og 2023 er der allerede finansieret 1,9 mio. kr. + 

2,6 mio. kr. som videreføres i budget 2024. I budget 2024 skal der 
derfor finansieres yderligere 2,6 mio. kr.  

2024 og frem I alt = 7,1 mio. kr. 
 
I beregningerne er der små reguleringer, men det skyldes afrundinger, p/l 
tilpasninger og omregningsfaktor fra landsplan til Faxe Kommune-niveau.  
 
Ny oversigt over Faxe Kommunes medfinansiering af Tidlig Pension 
Faxe Kommune skal således fremadrettet forvente at skulle bidrage med 
følgende medfinansiering i forhold til tidlig pension: 
 
I 2022 priser 


