Tilbagetrækning efter folkepensionsalderen
Der er en støt stigende tendens til, at der er flere og flere, som arbejder efter
de har opnået folkepensionsalderen. Det gælder også selvom folkepensionsalderen i disse år gradvist bliver hævet fra 65 til 67 år.
I 2010 var der 12 pct., som ventede mindst 6 måneder med at gå på folkepension efter de havde opnået folkepensionsalderen. Det er steget og i 2021 er
det godt 1/4, der fortsætter i arbejde i mindst 6 måneder efter folkepensionsalderen, jf. figur 1.
Figur 1. Beskæftigede efter folkepensionsalderen
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Anm.: Andel af de tilbagetrukne fra arbejdsmarkedet, hvor tilbagetrækningstidspunktet er
mindst 6 måneder efter folkepensionsalderen. Blandt de personer, der trækker sig i
hhv. 2010 og 2015, er folkepensionsalderen 65 år. For dem, der trækker sig i 2021, er
folkepensionsalderen mellem 65 og 66 år, afhængigt af hvilken årgang de enkelte tilhører.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.
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Det er særligt personer med en lang videregående uddannelse (LVU), som
arbejder efter folkepensionsalderen. Det er også i højre grad mænd end kvinder.
Fordelt på uddannelseskategorier er den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder næsten ens for alle grupper bortset fra LVU’ere. Tilbagetrækningsalderen
er til gengæld steget for alle uddannelsesgrupper de seneste 13 år.
For LVU’ere har tilbagetrækningsalderen været stigende over hele perioden
til trods for, at folkepensionsalderen har været 65 år frem til 2019. For de
øvrige uddannelsesgrupper spiller efterlønsalderen også ind. Der er flere,
som benytter efterlønsordningen, blandt personer, der er ufaglærte, faglærte
eller har en KVU- og MVU-uddannelse. Tilbagetræningsalderen for disse
grupper er særligt begyndt at stige i takt med forhøjelserne af efterlønsalderen. Samtidig er der over tid færre, der vælger at gå på efterløn. Enten fordi
de har meldt sig ud af efterlønsordningen eller fordi de vælger at udnytte
muligheden for at få efterlønspræmien udbetalt i stedet for at gå på efterløn.
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Tilbagetrækningsalderen for LVU’ere er 68, år i gennemsnit i 4. kvartal
. For ufaglærte, faglærte, KVU’ere og MVU’ere er tilbagetrækningsalderen ca. 66,0 år i 4. kvartal 2021, jf. figur 2.
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Figur 2. Tilbagetrækningsalder fordelt på uddannelse
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Anm.: Gennemsnitlig tilbagetrækningsalder fordelt på uddannelse. Ufaglært er inkl. uoplyst. KVU er kort videregående uddannelse, MVU er mellemlang videregående uddannelse og LVU er lang videregående uddannelse. De stiplede linjer angiver efterløns- og folkepensionsalderen i året.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.

Blandt dem, som arbejder efter folkepensionsalderen, er der mange som fortsætter med at arbejde fuldtid. Det er lidt mere end halvdelen, af de lønmodtagere som arbejder et år efter de har opnået folkepensionsalderen, der arbejder mindst 37 timer pr. uge, jf. figur 3.
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Figur 3. Ugentligt timetal 12. måned efter folkepensionsalderen
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Anm.: Gennemsnitligt ugentligt timetal blandt lønmodtagere 12. måneder efter folkepensionsalderen. Løntimer ifølge Danmarks Statistiks data om beskæftigelse for lønmodtagere (BFL). Omfatter personer først 1. januar – 30 juni 1954.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata.
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