
   Teknisk tilretning 
Budget 2023-2026 

 
Emne: Tilretning af budget til førtidspension Nr.: T15-01 
Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Beskæftigelses- og 
Arbejdsmarkedsudvalget 

Beskæftigelsesindsats Førtidspension  

 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Drift – Udgifter  -3.996   -1.340  - 3.097   1.378  

Drift – Indtægter     
Drift - Netto -3.996   -1.340   - 3.097   1.378  

 

Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger  
 
 
Den opdaterede prognose for antal førtidspensionister i 2023 viser, at budgettet kan 
nedreguleres med 3,996 mio. i 2023. Derudover er der udarbejdet nye prognoser for 
overslagsårene, hvor 2026 er tilført som et nyt overslagsår.  
 
I prognosen er der indregnet 75 nytilkendelser til førtidspension hvert år, hvor alle 
tilkendelser tilgår førtidspensionsordningen på refusionstrappen. Prognosetallene er derudover 
baseret på det forventede antal tilgange og afgange i perioden, dvs. det forventede antal 
førtidspensionister som overgår til folkepension eller flytter til eller fra kommunen. Indeholdt i 
prognosen er også den stigende pensionsalder fra 2019 som medfører, at flere 
førtidspensionister bliver længere på ordningen, før de overgår til folkepension. Samtidig 
stiger udgifter til førtidspension som følge af et fald i den gennemsnitlige statslige 
refusionsprocent efter refusionsreformen i 2016 med indførelse af refusionstrappen. 
Førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014 har en gennemsnitligt statslig refusionsprocent på 
ca. 21. For førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 varierer den statslige refusionssats fra 35 
pct. til 50 pct.  
 
 

Beregningerne viser: 

- at budgettet for 2023 kan nedreguleres med 3,996 mio. kroner. Antal 
førtidspensionister med kommunal medfinansiering i 2023 forventes at være 1.480 
fuldtidspersoner. Det samlede budget prognosticeres til 193,9 mio. kroner. 
 

- at budgettet for 2024 kan nedreguleres med 1,340 mio. kroner. Antal 
førtidspensionister med kommunal medfinansiering i årets løb forventes at være 1.520 
fuldtidspersoner. Det samlede budget prognosticeres til 202,0 mio. kroner. 
 

- at budgettet for 2025 kan nedreguleres med 3,097 mio. kroner. Antal 
førtidspensionister med kommunal medfinansiering i årets løb forventes at være 1.528 
fuldtidspersoner. Det samlede budget prognosticeres til 205,3 mio. kroner. 
 

- at der er behov for at opregulere budgettet med det nye overslagsår 2026 med 1,378 
mio. kroner. Antal førtidspensionister med kommunal medfinansiering i året løb 
forventes at være 1.543 fuldtidspersoner med et budget på kr. 209,8 mio. kroner. 
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Antal budgetterede førtidspensionister 

 

 
 
 
Tidshorisont  
 
2023 samt overslagsår 
 
Hvad er årsagen til den Tekniske tilretning – sæt X 
Sidste års regnskab Byrådsbeslutning 

I året 
Ny Lov & Cirkulærer Mængdemæssig 

forskydning 
Andet 

   X  

 


