
 
 
Enhedslisten vil stoppe pensionshykleriet 
 
Enhedslisten vil sætte en stopper for politikernes alt for gavmilde 
pensionsprivilegier. Det er ikke rimeligt, at de politikere, der har forringet mange 
danskeres pensionsmuligheder, forgylder sig selv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nye regler skal også gælde politikere og ministre fra den nuværende 
valgperiode. Det vil betyde, at fx Thor Møger og Annette Vilhelmsen vil miste 
retten til ministerpension, fordi de kun har været ministre i yderst kort tid. 
 
 
1. Samme pensionsalder for alle 
 
I Danmark kan almindelige mennesker først få pension fra folkepensionsalderen. 
Det sørgede et flertal på Christiansborg for ved at forringe efterlønsordningen. 
Men forringelserne gælder ikke politikerne selv: De kan fortsat få 
politikerpension fra efterlønsalderen, og de kan sågar få pensionen udbetalt, 
selvom de stadig er i arbejde. Det er hykleri. 
 
Derfor foreslår Enhedslisten, at politikernes pensionsalder skal følge resten af 
befolkningens – hvad enten det drejer sig om borgmestre, folketingsmedlemmer 
eller ministre. 
 
 
2. Mindre lukrative ministerpensioner  
 
I dag giver bare ét år som minister ret til ministerpension på 80.000 kr. om året 
fra efterlønsalderen. Samme pension ville tage en statstjenestemand på løntrin 
49 ni år at optjene. Efter otte år som minister svarer pensionen til det, 
tjenestemanden ville bruge 37 hele år på at optjene.  
 

Konkret foreslår Enhedslisten, at: 
 

1. Pensionsalderen skal være den samme for ministre og andre 
politikeres som for resten af befolkningen. 
 

2. Det skal tage længere tid at optjene ret til ministerpension – og 
den skal sænkes til et rimeligt niveau. 
 

3. Et loft skal sikre, at ingen politiker kan modtagere mere end 
500.000 kr. årligt i politikerpension. 

 



Enhedslisten foreslår, at det skal kræve minimum to år at få ret til 
ministerpension, og at beløbet bliver mindre overdådigt og mere rimeligt: 
 

Antal år 
som 
minister: 

Svarende til år som 
tjenestemand: 

Pension fra 
efterlønsalder kr: 

Pension fra 
folkepensionsalder kr: 

I dag: Forslag: I dag: Forslag: I dag:  Forslag: 

1-2 år 9 -- 86.598 0 76.295 0 
2-3 år 14 9 134.708 86.598 118.681 76.295 
3-4 år 18 14 170.774 134.708 150.168 118.681 
4-5 år 20 18 187.596 170.774 164.700 150.168 
5-6 år 23 20 212.829 187.596 186.499 164.700 
6-7 år 27 23 246.473 212.829 215.564 186.499 
7-8 år 29 27 263.295 246.473 230.096 215.564 
8 år + 37 29 318.473 263.295 276.116 230.096 

 
 
3. Et rimeligt loft for politikerpensioner 
 
Der findes allerede i dag et loft for politikerpensioner, men det er så højt, at kun 
ganske få i praksis rammer det. I alt kan en politiker – for sin tid som medlem af 
byråd, Folketing, som minister etc. – få hele 619.822,54 kr. fra efterlønsalderen 
og 577.465,33 kr. fra folkepensionsalderen.  
Oveni kan lægges folkepension, private pensioner eller sågar løn, hvis man stadig 
arbejder – i de fleste tilfælde uden modregning i pensionen. 
 
Enhedslisten vil sænke loftet for politikerpensionen, så ingen politiker kan 
modtagere mere end i alt 500.000 kr. årligt for politiske erhverv og poster.  
 
Samtidig foreslår vi, at man ikke skal kunne få udbetalt ministerpension, hvis 
man samtidig får løn eller eftervederlag fra Europaparlamentet, Folketinget eller 
andre politiske erhverv. 


