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Emne: L&C – Indførelse af ret til tidlig pension (Arnepension) – Finansiering 

delaftale 1 og 2 
Nr.: T15-06 

Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Beskæftigelses- og 
Arbejdsmarkedsudvalget 

Beskæftigelsesindsats Finansiering af Arnepension delaftale 1 
og 2 

 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Drift – Udgifter -2.272 -5.051 -5.059 -5.026 

Drift – Indtægter     
Drift - Netto -2.272 -5.051 -5.059 -5.026 
 

Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger  
 
Loven om tidlig pension, i folkemunde kaldet Arne-pension, blev vedtaget d. 21. december 
2020. Loven betyder, at lidt over 41.000 personer i 2022 får ret til at trække sig tilbage før 
pensionsalderen. Har man som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, får man ret til at 
trække sig tilbage tre år før folkepensionen, mens 42 år og 43 år giver ret til, at man kan gå 
af et eller to år før folkepensionen. 
 
Kommunerne bliver økonomisk påvirket på tre måder, hvor denne tekniske tilretning vedrører 
pkt. 3; 

1. For det første skal kommunerne betale administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, 
der administrerer ordningen. 

2. For det andet medfører Arne-pensionen, at der vil være borgere, der overgår fra anden 
ydelse til Arne-pension. 

3. For det tredje er det vedtaget, at en del af finansieringen af Arne-pensionen skal 
komme fra ”Nytænkning af den kommunale beskæftigelsesindsats”. 

 
Finansieringen, punkt 3, er aftalt ad to omgange, delaftale 1 og delaftale 2, hvor delaftale 2 
blev indgået i juni 2022. Nedenstående opsummerer de vigtigste initiativer af aftalerne på 
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område:  
 
Delaftale 1:  
På Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område indeholder den første delaftale en 
reduktion af aktiveringen til unge fra 2022 og frem. Udvalget vedtog på udvalgsmødet ultimo 
2021, at denne del af besparelsen udmøntes ved en generel reduktion af driftsbudgettet – 
både til de unge og til de øvrige ydelsesgrupper.  
 
Delaftale 2: 
På Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område indeholder den anden delaftale bl.a. 
mere målrettede tilbud (fra 2023) og en lempelse af uddannelsespålægget (fra 2024)  
 
Mere målrettede tilbud indebærer, at en del af den indsats, der i dag gives som øvrig 
vejledning og opkvalificering, omlægges i retning af ordinære løntimer, ordinær uddannelse 
og virksomhedsrettede tilbud. Kommunerne skal etablere flere ordinære timer og 
virksomhedsrettede forløb i beskæftigelsesindsatsen, og - hvis der er brug for et aktivt tilbud 
- i højere grad at anvende virksomhedsrettede indsatser eller ordinær uddannelse. Forslaget 
ventes at træde i kraft 1. januar 2023. 
 
En lempelse af uddannelsespålægget indebærer, at uddannelseshjælpsmodtagere, som ikke 
er åbenlyst uddannelsesparate, ikke behøver at få et uddannelsespålæg. Uddannelse er 
fortsat udgangspunktet. Unge kan dog efter en konkret vurdering – hvis den unge er 
indforstået med det – undtages fra uddannelsespålægget og få en jobrettet indsats i stedet. 
Formålet er, at få flere unge i job og begrænse frafald fra uddannelse, hvor den 
unge ikke er motiveret for uddannelse. Forslaget træder i kraft 1. januar 2024. 
 
Konsekvenser af delaftale 1 og 2: 
Reduktionen vil medføre færre tilbud til de ledige. Færre ressourcer afsættes til understøttelse 
af de virksomhedsrettede tilbud samt uddannelsesforløb. Der vil også være færre supplerende 
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indsatser for de aktivitetsparate såsom virksomhedsfokus med henblik på praktikplads, 
vejledning, opkvalificering, samt fysiske og psykiske støttetilbud. Færre tilbud betyder også 
en reduktion i de kortere vejlednings- og afklaringsforløb, kurser i helbredsmestring og CV- og 
jobsøgningskurser. 
 
Den endelige økonomi i forbindelse med delaftale 2 fremgå af lovforslaget, der ventes 
vedtaget i november 2023. Delaftalen indarbejdes dog allerede i budget 2023.  
 
Tidshorisont  
Aftalen gælder fra 2022 og fremefter. 
Hvad er årsagen til den Tekniske tilretning – sæt X 
Sidste års regnskab Byrådsbeslutning 

I året 
Ny Lov & Cirkulærer Mængdemæssig 

forskydning 
Andet 

  X   
 


