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Under henvisning til Folketingets brev af 7. oktober 2011, omtrykt 21. 

oktober 2011, følger hermed social- og integrationsministerens svar på 

spørgsmål nr. S 79, stillet af Preben Bang Henriksen (V).

Spørgsmål nr. S 79:

”Vil regeringen øge pensionstillægget, og i givet fald hvornår?”

Svar:

Den dybe økonomiske krise og den forrige regerings manglende rettidige 

omhu har bragt Danmark i ubalance. Underskuddet på statens finanser truer 

med at udhule vores velfærd og de kommende generationers velstand og 

handlemuligheder. 

Det skal vi have ændret hurtigst muligt. De menneskelige omkostninger er 

store. Alt for mange danske familier lever i fattigdom, og uligheden er vokset. 

Denne regering ser det som et af sine vigtigste mål at begrænse fattigdom-

men og uligheden.

Vi skal derfor have skabt et økonomisk råderum, der kan anvendes til for-

bedringer af velfærd, der også kan komme pensionisterne til gode. Det er 

regeringens første prioritet, at pengene skal være der, før vi kan bruge dem. 

Finansieringen af nye initiativer afhænger imidlertid ikke blot at os selv, men 

også af den internationale udvikling, og hvor hurtigt vi kan få sat gang i en 

positiv udvikling.

Konkret vil vi skaffe finansiering ved reformer af reglerne om aktivering, kon-

tanthjælp, fleksjob, førtidspension mv. og fra en skattereform samt fra forhø-

jelse af statens indtægter.  
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Regeringens økonomiske politik omfatter således ambitiøse reformer og 

bygger samtidig på et klart forsigtighedsprincip. Pengene skal være der, før 

vi bruger dem. 

Men så snart der er skabt balance i dansk økonomi, og muligheden er der,

så er det regeringens klare mål at sikre en bedre og mere fair fordeling af 

velfærden – det gælder også de dårligst stillede pensionister.  

Karen Hækkerup

/ Bent Nielsen  


