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Langt flere arbejder frem til folkepensionen

Tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet
har ændret sig markant de sidste 20 år,
i takt med, at både bedre sundhedstil-

Figur 1: Andele af de 55-70-årige, der havde trukket sig tilbage fra
arbejdsmarkedet i hhv. 1996 og 2017, samt andelen der arbejder
efter tilbagetrækningen

stand og forskellige reformer har øget incitamentet til at udskyde tilbagetræknin-

arbejdsmarkedet, og, at flere arbejder
ved siden af deres pensioner. Samlet set
har det øget arbejdsudbuddet markant
blandt de 55-64-årige i de seneste 20 år.
Det viser en ny analyse fra ATP.
Tilbage i 1996 havde 30 pct. af de 59-årige trukket sig tilbage – året før man dengang kunne gå på efterløn. I 2017 var
denne andel faldet til 13 pct. – se Figur
1. Ved første mulige efterlønsalder i 1996
(60 år) var der 48 pct., der havde trukket sig tilbage, mod 14 pct. i 2017. Den
noget lavere andel i 2017 skyldes i høj
grad, at efterlønsalderen var blevet af-
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Kilde: Danmarks Statistik og ATP, 2020
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Figur 2: Tilbagetrækningsalder til efterløn og folkepension 1996 til 2035
og den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder fra 1996 til 2019
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ge tilbagetrækningsalder steget fra 62,2
år til 65,9 år, hvilket er en ret markant
stigning. Stigningen er især taget til efter
2013, hvor man begyndte at lade efterlønsalderen stige fra 60 til 63 år, (gradvist i årerne 2014-2018) og folkepensi-

Note: Figuren viser den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder fra arbejdsmarkedet for personer over 59 år, og de officielle tilbagetrækningsaldre fra 1996 til 2035. 2035 mangler at
blive endelig vedtaget. Den gennemsnitlige tilbagetrækning stammer fra to kilder - hhv.
DØRS 2013 (1996-1999) og F&P (2000-2019).
Kilde: DØRS og Forsikring og Pension, 2020
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Sådan har vi regnet

I Figur 1 anvendes indkomstdata fra forskningsregistrene, hvilket gør det muligt at vise de forskellige tilbagetrækningsruter
samt andelen, der arbejder ved siden af pensionen. Statistikken er dog to år forsinket, og derfor er det ikke muligt at opgøre udviklingen i tilbagetrækningen på den måde efter 2017, fordi vi bruger erhvervsindkomsten i året efter tilbagetrækningen. Når den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder opgøres i Figur 2, er det derimod muligt at opgøre udviklingen til og med
2019, fordi de anvendte datakilder findes frem til og med 2019.
I DØRS er beregningen foretaget for personer over 59 år på arbejdsmarkedet. Personer anses for tilbagetrukket, når de har
modtaget efterløn eller offentlig pension i fire uger og har en arbejdsindkomst under 90.000 kr. i 2001-lønniveau om året.
I F&P’s tal registreres tilbagetrækningen ved, at en person får udbetalt efterløn eller folkepension og samtidig ikke har en væsentlig erhvervsindkomst (lønindkomst og overskud fra selvstændig virksomhed svarende til 115.000 kr. eller mere om året i
2016-priser). Der ses kun på personer, som er en del af arbejdsstyrken i perioden op til tilbagetrækningspunktet.
I Figur 2, hvor DØRS’ og F&P’s tal anvendes, da indgår tilbagetrækning til overgangsydelse og førtidspension før 60-års alderen ikke.
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