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ArbejdsmarkedspensionPlus
DadendaværendeFirkløverregering i 1987lavede F̒ælleserklæringen ,̓ vardet enskelsættendeog
visionær beslutning.Det toghulpåat lave obligatoriskearbejdsmarkedspensioneriDanmark,hvilket
var et lille skridtpåenstart, der sidenhargjortDanmarktil enafdemestrobusteøkonomieri
Europa. Detbetyder, at pensionister iDanmarkkanregnemedengodpension,ogdet gør
samfundsøkonomienmegetmindre sårbar overfor udsvingialderssammensætningogøkonomiske
konjunkturudsving.

HosMODERATERNEønskervi at forbedre pensionen.Viønsker,at pensionisterne ermindre
afhængigeafdet offentlige ogihøjere gradskaberderesegnerobustepension.Detvil sikreetmere
solidt liv,når tiden kommertil at trækkesigtilbage. Gennemdanskernesarbejdsliv, skalvi spareop til
egenpension,ogpådenmådeudlignervi forskellenmellemdemmedrobuste
arbejdsmarkedspensionerogdemhelt uden.Det skaberenkollektiv velfærdsforsikringtil seniorlivet.

Derfor foreslårMODERATERNE,at vi tagerhulpået nytkapitel.Detgørvimed
ArbejdsmarkedspensionerPlus.Arbejdsmarkedspensioner Plus betyder, at dagenslønmodtagere
ikkebaresparerop til leveomkostningerneialderdommen,menogsåtil pleje ogældreomsorgefter
ophørpåarbejdsmarkedet.

Hvader løsningen?

SeniorService-fradraget
SeniorService-fradrageterendel af løsningen.MODERATERNEforeslår,at fremtidens pensionist selv
harskabtenopsparingogdermedselvhar ʻkøbekraft̓ til hjemmehjælpogomsorgfremforat være
100pct. afhængigafdet offentligt finansierede.

Helt konkretskalSeniorService-fradraget liggepå50.000kr.omåret for 60-årigemed60pct. fradrag
afserviceydelser, 70pct. for70-årigeog80pct. for80-årigeplus.Det betyder, at den
skatteyderbetalte ældreomsorgihøjere gradkanmålrettes demmedstørstbehov.

Det skaberengrobundforhelt nye tilbud til deældregennemalternative leverandører til det
offentlige, somkanvære fuldeeller delvise servicetilbud. Detkanf.eks.værepersonligpleje, men
ogsåpraktiskeopgaver i ogomkringboligen.

Hvadereffekten?
SeniorService-fradragethar til formål at sikreenbredere vifte af velfærdstilbudogtilvalgaf
servicetilbud, sombeståraf opgaveriogomkringhjemmet.Når flere opgaverløsesmedet bedre
fradrag,bliver der frigivet ressourcer i sagsbehandlingenafbevillinger til det, pensionistennuselv
kankøbeogfå fradrag for.

Denvifte af velfærdstilbud, somSeniorService-fradragethar til formål at sikre, kanbl.a. beståaf
etableringaf toiletter, derdirekteminimereassistance,eller somskaberpladsfor assisterede
toiletbesøg. Detkunneogsåbeståaf stemmestyrede løsningertil atnavigereogkontrollere
funktioner ihjemmet.Operatører vil desudenkunnehavesammeadressesomdem,der tilkøber



seniorydelser.Detkan f.eks.værenære familiemedlemmer,derkanfakturere deresassistance, som
vi kender idagfrakørsel,menordningenvil dækkelangt flere ydelser.

GennemSeniorService har fremtidenspensionistsåledesselv ʻkøbekraft̓ til at tilvælge hjemmehjælp
ogomsorgfremforat være 100pct. afhængigafdetoffentligt finansierede. Detskaberengrobund
for helt nyetilbud til deældre.

ArbejdsmarkedsSeniorServiceerligeledesendelaf løsningen.Deter tænkt til at være en
almennyttigvelfærdsfond, somkollektivt skalværemedtil at skabeenstørre lighed i tilbudsrammen
for velfærdsydelserdirektegennembl.a. et nytudbudafboliger.Herveder alle sikret enanstændig
bolig ideresseniortid. Finansieringen tænkesatkommefra enprocentdel afPAL-skattensamtpenge
fra ATPogfonde.

Bofællesskaber
Bofællesskabererendel afde tilbud, somkansikrekvalitet gennemSeniorService. Ældrekanvælge
at tage imodtilbud omat bosammenmedandreældre, hvilke ifølgeRambøllsstoreundersøgelsefra
2016vil øgekvaliteten afældreomsorgen.Detskaldogunderstregesat valgetomatbo iet sådan
fællesskabselvfølgeliger op til denenkelteborger.

Derer fire hypoteser fra Rambøllsundersøgelsefra2016,somomhandlerkvaliteten af livet hosde
ældre,der har valgt atbenytte sigaf tilbudombofællesskaber:

Hypotese1:Der vil væreøget aktivitet, hvilket forbedrer helbredet ogmindskerbehovet for
personligpleje ogpraktiskhjælp
Hypotese2:Der vil være en lavere forekomstafensomhed,hvilket vil forbedrer livskvaliteten og
helbredet ogmindskebehovet forpersonligpleje ogpraktiskhjælp
Hypotese3:Nabohjælpvil reducere behovet forpraktiskhjælp fra hjemmeplejen
Hypotese4:Transportbehovetvil mindskes,nårældre samles ibofællesskaber

Hvadereffekten?
Alle dissehypoteserkanpositivt underbyggesogvil medføre,at deudgifter,mantypiskbrugerpå
ældrepleje, vil kunneholde i en længereperiodeendunderdeværendevelfærdstiltag.Disse
hypoteserer fremsatudendet foreslåede SeniorService-fradragogetableringaf
ArbejdsmarkedsSeniorService(ASS). Alt sammenvil bidragetil enøgetkvalitet afældreomsorgen,
menkræver færre ressourcer.

Vedetableringaf SeniorService-fradragogASSvil fremtidigepensionergiveenstørreværdi forden
ældre ogmindskeomkostninger-størst hvorborgeren vælger fællesskabet. Derer dogogsåpladstil
mellemløsninger,bådevedenvelfærdstilpasning afbygningsreglementetoggennemallerede private
aktører,der etablerer boligermedfokuspåældre. OK-fondeneret eksempelpåensådanaktør.

Ny likviditet
Derudovervil vibringeNylikviditetpåbordet. I dager danskernespensionbundet. Sparermanop
framaner25, til maner70,erdet mangepenge,ogpensionsopsparingkanderved udgøreenstørre
eller mindre formue,menforde flestesvedkommendeingenøget likviditet. Fordipengeneer
bundet,kanmanikkerykkedem,selvomdepotentielt kunnevære nyttige, førmanvælgeratgåpå
pension.Debliver ikkevurderet somet aktiv.



Vi foreslår, atmanskalkunnedisponereover10pct. af sinsamledeindbetalinger til pensionen ihele
denperiode, mansparerop.Derskal selvfølgeligbetalesskatogafgift af pengene.

Hvadereffekten?
En implementeringaf forslaget vil betyde, at manvil haveenmuliglikviditet, somvil kunneaktiveres
-det erdet, vi kalder ʻNy likviditet̓ . Vi foreslår altså, atmanskalkiggepåpensionensomen
investeringogpådenmådeeksempelvisgiveenungselvstændigeller enartist, der ståroverfor en
potentiel investering, chancen forat få frigivet 10pct. af sinpensionsopsparing,så investeringener
realiserbar.Detbetyder,at jo tidligere,manstarter medat spareop,jo størrebliverden likviditet,
somkanaktiveres.

Hvaderårsagentil forslaget?
Denkraftigestigningafældre vil blive enudfordringfordeoffentlige finanser,dadeældrevil øge
udgifterne til bla. ældrepleje. Det erderfor vigtigt, at vi finder en løsning,der ikketrækkerpåde
offentlige finanser i sammegrad.Det kanvi gøregennemArbejdsmarkedspensionenPlus.

Antallet afældre forventes at stigemed36pct. fra omkring1,39mio.personer i2015til omkring
1,89mio.personer i2040,altså enøgningpå500.000.Deøvrigealdersgrupper forventes til
sammenligningkunat stigemed200.000isammeperiode. Tilvækstenafældre forventes størst
omkringstorbyer.

Ifølge interesseorganisationen ÆldreSagenvil der i 2060være omkring1mio.danskepensionister,
ogomkringenfemtedel afdemvil kunneforvente enpensionsudbetalingpå72.000kr.eller



derunder.Derforer de i restgruppenogfår ikkeenarbejdsmarkedspension.Arbejdsgiverener
således ikkeforpligtet til atgivedemenpension.Detsammegælderdetoffentlige oghos
selvstændige.Hele 45pct. af demer lønmodtagereansatudenoverenskomst,hvor45pct. er på
overførselsindkomstog10pct. er selvstændige.

I dagudgørarbejdsmarkedspensionenformangedanskereenvæsentligdel af indtægterne som
pensionist. Arbejdsmarkedspensionenliggerpåomkring12pct. igennemsnitmedet 2/3split til
arbejdsgiver ogen1/3til arbejdstager-lidt mere idet offentlige ogmegetmindre for
iværksættervirksomhederoghonorarlønnede.Arbejdsmarkedspensionenvil for et flertal af
lønmodtagere betyde enopsparingpå12pct. af engennemsnitsløn i2021på43.487kr.i40år,
hvilketer svarendetil 2.304.000kr.efter 40årplus forrentningmedetgennemsnitpå8pct.

ArbejdsmarkedspensionPlus forslaget er ensimpelomskrivningafdenværende
arbejdsmarkedspensionmed1,5pct. egenbetalingog2,5pct., derer arbejdsgiverbetalt, ogsomer
obligatorisk foralle arbejdsgivere. Detgiver somminimum5,5pct. og10,5pct. i
arbejdsmarkedspensionfordeorganiseredearbejdsgivere. Forslagetskal ligeledesgældede
uorganiserede.

Fremtidensarbejdsmarkedspensionkommersåledes til at beståafde sammeelementer, somvi
kenderdemidag.Detnye, vi vil tilføre, kommerikketil at gøredetdyrereatopnå retten til pension,
menbareenklereogmere trygt.Det vil skabeøgetkvalitetog fremforalt større valgfrihed.

Flyer-tekst
I fremtiden vil denkraftigestigningafældreudfordredeoffentlige finanser. Sammenmåvi finde en
løsning,hvordeudgifter,mantypiskbrugerpåældrepleje, ikkeøges.Detkanvigøregennem
ArbejdsmarkedspensionenPlus.

ArbejdsmarkedspensionPlusbestår afen direkte værdiskabelseveden øgetopsparingforalle -også
demudenforoverenskomst.Pådenmådebestår enhver lønudbetalingafminimum12pct.
pensionsopsparing.

GennemMODERATERNES forslagfinder værdiskabelsen stedgennemArbejdsmarkedsSeniorService
(ASS), hvorderbliver fundetmidlergennemdeafgifter eller skatter,somallerede erpålagtde
nuværende pensionsprodukterdvs.PALogATP.Dette er bl.a. støtte til ʻBofællesskaber̓.Værdienaf
deværendepensioner øgessamtidigtkollektivtgennemmindrekontrologstørre frihed. Detskervia
SerniorService-fradraget,somsikrermerevelfærd for færre offentlige kroner.Sidsthar vi forslaget
omøget likviditet -Ny likviditet.Deter et tilbudmedfokuspåselvstændige iopstartsvirksomheder
samtartister.

Gennemvores forslagvil vi tagehulpået nytkapitel. Danskernevil kunneskabederesegenrobuste
pension,ogvi vil pådenmådekunnesikreensolidpensiontil alle. Med denkraftigestigningaf
ældre, vil deoffentlige finanserbliveudfordret, sådet er vigtigt, vi finder en løsning,der er enkel og
tryg. HosMODERATERNEer vi ikke i tvivl om,at løsningener ArbejdsmarkedspensionPlus.


