
Skal Hørsholms midaldrende presses til tidlig pension? 

 

Hørsholm er et af de områder i Danmark, hvor borgerne bliver længst på arbejdsmarkedet. 

Relativt få borgere er på efterløn. Det vælger de ikke af nød men af lyst. Det synes jeg er flot. 

Som samfund burde vi opmuntre hertil.  

 

Det er åbenbart ikke socialdemokratisk politik. Christine Antorini markedsfører sit partis ønske 

om at pensionere borgerne fra de er 60 år. I hvert fald dem, som er medlem af en A-kasse. I 

en skræmmekampagne i Ugebladet udmaler hun, hvordan 2200 borgere i Hørsholm vil gå glip 

af efterlønnen, hvis regeringen reformerer den.  

 

Foruden tilbuddet om tidlig afgang fra arbejdsmarkedet giver Antorini ikke nogen bud på, 

hvordan hun vil fremme, at de mange arbejdende midaldrende i Hørsholm såvel som 

Fredensborg støttes i at blive på arbejdsmarkedet. Det er for de fleste langt mere attraktivt 

end efterløn. Sagen er jo desværre, at Antorinis efterløn ansporer arbejdsgiverne til at 

fravælge de midaldrende på arbejdsmarkedet. Hun fortæller os heller ikke, hvorfor samfundet 

egentlig skal pensionere raske og rørige borgere, når de kun er 60 år gamle. 

 

Behovet for at reformere efterlønsordningen er uafviseligt. Der bliver simpelthen flere ældre, 

der skal forsørges, og færre unge til at tjene pengene hjem. Samtidig vil olieindtægterne fra 

Nordsøen snart falde markant. Hvis vi lader stå til, som Antorini anbefaler os det, vil Danmark 

komme til at køre med uoprettelige milliardunderskud.  

 

Venstre foreslår, at raske og rørige mennesker giver et ekstra nap med på arbejdsmarkedet. 

Det vil vi hellere end at skulle spare på kernevelfærdsydelser som hospitaler og skoler. Det er 

vigtigt at slå fast, at nedslidte og syge ikke skal arbejde. De vil fortsat have mulighed for at få 

førtidspension. Og det er også baggrunden for, at regeringen foreslår en særlig 

Seniorførtidspension for de seniorer, som er nedslidte.  

 
Det synes, vi er en ansvarlig og solidarisk politik. 
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