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Førtidspensionsreformen trådte i kraft ved indgangen til 2013. Resultatet af reformen ses klart i tallene,
idet der fra 2012 til 2013 er sket mere end en halvering i antallet af nytilkendte førtidspensioner.
I 2012 fik 14.621 personer tilkendt førtidspension, mens tallet var 5.743 i 2013, altså et fald på 60 procent.
Fra 2013 til 2014 stiger antallet med otte procent og fra 2014 til 2015 med 12 procent.
Antal nye førtidspensionister per år
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Kilde: Ankestyrelsen, ast.statistikbank.dk/FOP5

Fornyet vækst kan være udtryk for ressourceforløb, der ender med førtidspension
At der ses en stigning i antallet af årlige nytilkendelser af førtidspension, kan meget vel være et udtryk for,
at nogle afsluttede ressourceforløb ender med tilkendelse af førtidspension. En analyse af afsluttede
ressourceforløb i 2013 og 2014 viser, at over halvdelen af de afsluttede forløb er endt med tilkendelse af
førtidspension (314 ud af 609)1.
Såfremt denne årsagsforklaring og tendens for afsluttede ressourceforløb holder, må det forventes, at der
over de næste år vil ses en yderligere vækst i det årlige antal nye førtidspensionister, idet ressourceforløb
kan have en varighed på op til fem år.
Den fulde effekt af førtidspensionsreformen kan man formodentlig tidligst se efter de første fem år, når alle
de første ressourceforløb er afsluttet. På det tidspunkt vil der kunne gives en pejling på, om reformen har
den tilsigtede virkning med at nedbringe antallet af nye førtidspensionister.
Det samlede antal førtidspensionister er dog fortsat faldende, idet tilgangen af nye førtidspensionister er
lavere end afgangen af eksisterende førtidspensionister, hvor afgang typisk sker på grund af overgang til
folkepension eller dødsfald.

1

http://www.agenda.dk/2015/09/ressourceforloeb2/

analyze! / skejby vænge 257 – 8200 aarhus n / (+45) 5354 2784 / www.arbejdsmarkedsanalyser.dk / kim@analyze-dk.com

