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� Demografiske ændringer påvirker 
skattefinansiererede pensionsordninger

� Pensionstabel i Nationalregnskabet 
(ESA 2010) - grundidé
� At synliggøre offentlige pensionsforpligtelser 

i NR som en balancepost – ikke blot som 
løbende udgifter

� At skabe en fælles ramme til sammenligning 
af pensionssystemer mellem lande

� Udgivelse
� Statistikbanken: Maj/2018
� Eurostat: Opsamling af løbende nationale 

udgivelser. Samlet udgivelse senere i 2018.

1. Baggrund

Old-age dependency
rate 

1960: 5  i den 
arbejdsdygtige alder til 1 
ældre

2016: 3-4 til 1 

2070: 2 til 1*
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*Figur og estimat er fra ”The 2018 
Ageing Report”



2. Pensionstabel: Tabel 29
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mia. kr.

34 % 
af BNP

Recording

Pensionsmanager

Pensionsforpligtelser primo 2015 1168 43 35 576 90

Strømme

Ultimo 2015 1225 41 35 568 84

Not in the core accountsCore national accounts

Defined benefit (DB)

Non-general government

Classified in 

general 

government

Classified in 

financial 

corporations

Defined benefit for general 

government

Defined contribution (DC)

TJENESTEMANDSPENSION EFTERLØN
TVÆRGÅENDE 

PENSIONSKASSER OG ATP

General government

Social security 

pension 

schemes

FIRMA-
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� Pensionsforpligtelsen til tjenestemandspensioner er på 603 
mia. i 2015. Denne værdi kan forstås som prisen for at betale 
sig ud af den fremtidige forpligtelse. 

� Tjenestemandspensionsordningen er ”defined benefit”: 
Udbetalingen er baseret på anciennitet og løntrin – ikke på 
hvor meget der er indbetalt. Dele af pensionen kan udbetales 
til ægtefælle og børn ved dødsfald.

� Opgørelsen bygger på Freiburg modellen, som er  
videreudviklet til danske tjenestemandspensioner af Freiburgs 
Universitet. Modellen er en aktuarmodel, som bygger på 
princippet om til-dato-optjente-rettigheder. Datagrundlaget er 
detaljeret mikrodata for samtlige tjenestemænd 
sammenkoblet med data fra ægtefælle 

� Pensionsforpligtelsen er støt faldende fra 2014-2016, mens 
udgifter til tjenestemandspension er stigende.

2.1.1 Tjenestemandspension
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� Den samlede forpligtelse er følsom overfor antagelse om diskonteringsrente 

2.1.2 Tjenestemandspension
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Figur 5 Tjenestemandspensionsforpligtelse afhængig af renteantagelse. Ultimo 2015 

 

 

690

603

532

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Mia. kr. 2% Basis 3% 4%



� Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig fra 
arbejdsmarkedet 3-5 år før pensionsalderen mod indbetaling til 
ordningen

� Pensionsforpligtelse til efterlønsordningen på 84 mia. i 2015. Denne 
værdi kan forstås som udgiften til af at betale sig ud af de fremtidige 
forpligtelser. Forpligtelsen er ikke offentlig gæld, og forpligtelsen kan 
ændres gennem lovgivning

� Simpel makromodel udviklet i DST med mulighed for implementering 
af reformer af efterlønsordningen 

� Princippet om til-dato-optjente-rettigheder medfører at forpligtelsen til 
efterlønsordningen er opdelt i forpligtelsen til personer med 
efterlønsbevis og indbetalere til efterlønsordningen med ret til 
tilbagebetaling af indskud

� Opgørelse af pensionsforpligtelsen giver mulighed for at se effekter 
af pensionsreformer og samtidig effekten på pensionsrettigheden for 
borgere

2.2.1 Efterlønsordningen
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� Fald i pensionsforpligtelsen til indbetalere til efterlønsordningen på 28 mia. (26 mia. i løbende 
priser) fra ultimo 2011 til ultimo 2012 

� Fald i antallet af indbetalere til efterlønsordningen fra ca. 1 mio. til omkring 500.000 fra ultimo 2011 
til ultimo 2012

� I 2012 blev skattefri tilbagebetaling af efterlønsbidrag tilbudt. I 2018 er dette igen en mulighed.

2.2.2 Efterløn
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� Sammenkobling mellem udgifter i nationalregnskabet og pensionsforpligtelser

� Skattefri tilbagebetaling af efterlønsbidrag på 28 mia. kr. i løbende priser i 2012    

� NYT 23032018: Regnskaber for offentlig forvaltning og service 2017 (marts-version)

Ekstraordinær udgift til tilbagebetaling af 
efterlønsbidrag i 2012 
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Danmarks Statistik
� Udgivet for 2015 og 2016. Planlagt udgivelse for hvert år.
� www.statistikbanken.dk/pensoc
� www.dst.dk/da/Statistik/Analyser/visanalyse?cid=30628
Eurostat
� Data for bliver løbende udgivet som nationale udgivelser. Samlet  Europæisk udgivelse for 

basisåret 2015 i løbet af 2018. Udgives kun for hvert 3. år (2015, 2018, 2021, …)
� www.ec.europa.eu/eurostat/web/pensions/other-information

Muligheder
� Synliggørelse af pensionsforpligtelser. En stor pensionsforpligtelse betyder ikke nødvendigvis at 

forpligtelsen er uholdbar, men det kan være en indikator – jvf. Den Græske gældskrise og 
efterfølgende pensionsreformer. Denne information kan bruges til prisfastsættelse af statsgæld

� Langsigtet perspektiv på pensionsordninger, så reformer ikke blot udformes på baggrund af 
stigende udgifter på kort sigt

� Efterhånden som tidsserier bliver tilgængelig kan politiske indgreb analyseres – f.eks. som for 
efterlønsordningen. Dette er til gavn for lovgiver, men også borgere, som får mulighed for at se  
hvordan deres pensionsrettigheder udvikler sig

� Pan European Personal Pension Product (PEPP) – hvilke markeder er attraktive for individuelle 
pensioner?

3. Muligheder og fremtidsperspektiv
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Forbehold

� Pensionssystemer er vidt forskellige og tabel 29 giver ikke et perfekt overblik
� Børnesygdomme i forbindelse med første udgivelse (Ex. 3)
� Private pensionsopsparinger er ikke en del af opgørelsen (Ex. 3)

� For pensionsordninger under socialsikkerhed skelner man ikke mellem hvor stor en 
andel betales løbende over skatten ”pay-as-you-go” og hvor mange midler, der er 
afsat (Ex. 2)

� Social bistand er ikke en del af pensionsopgørelsen
� Socialsikkerhed kendes groft sagt ved at adgang til ydelser ofte knytter sig til øremærkede 

indbetalinger, mens social bistand er tilgængelig for de fleste borgere og udbetaling er 
afhængig af indkomst

� Folkepensionen er social bistand og derfor er Danmark en ”outlier ” i sammenligningen med 
andre europæiske lande  (Ex. 1 + Ex. 2)

Konklusion

� Man skal være varsom med at bruge pensionstabellen til direkte sammenligning 
mellem lande. Med disse forbehold taget i betragtning kan pensionstabellen være en 
god indgangsvinkel til at sammenligne landes pensionssystemer eller til at belyse 
forskelle i pensionssystemer

4. Forbehold og europæisk sammenligning
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Offentlige pensionsforpligtelser (Ex. 1)
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Offentlige pensionsforpligtelser (Ex. 2)

13

� Danske offentlige pensionsforpligtelser er lave fordi Folkepensionen ikke er med i opgørelsen som socialsikkerhed

� Socialsikkerhed i Norge og Sverige omhandler deres respektive folkepensioner. Disse pensionsordninger betales løbende over skatten, men er i mindre 
grad også brugerbetalt. Til sammenligning var den norske oliefond værdisat til omkring 5800 mia. på samme tidspunkt 

� Finland har også en folkepension, der ligesom den danske heller ikke er en del af socialsikkerhed. Finlands socialsikkerhed indeholder finske 
arbejdsmarkedspensioner, hvor lønmodtagere og arbejdsgiver indbetalere til pensionsordningen, mens staten udbetaler forskellen mellem indbetaling og 
udbetaling (defined benefit). Denne ordning er 29 % funded og kan derfor være svær at sammenligne med rene pay-as-you-go pensionsordninger i andre 
lande. Finske socialsikkerhedsordninger presser derfor heller ikke offentlige finanser i lige så høj grad som pay-as-you-go ordninger i Sverige og Norge   

Figur 2 Offentlige pensionsforpligtelser i mia. danske kr. 
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Ikke offentlige pensionsrettigheder per indbygger (Ex. 3)

14

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000
Kr. Bidrag Ydelse

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000
Kr. Bidrag Ydelse

Tabel 29: F.63: 
Pensionsrettigheder (2015)

F.63: Pensionsrettigheder 
+ F.62: Livsforsikring mm.

Til sammenligning er pensionsformuen* på 453.000 kr. pr. indbygger i formuestatistikken
www.statistikbanken.dk/Formue7* 
*Før skat. Livsvarig pension og ratepension i pensionskasser og forsikringsselskaber + ATP. 2015.


