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Forsikring & Pensions høringssvar til Lovforslag om ændring af Lov om 

social pension (regulering af folkepensionsalder) 

Forsikring & Pension har den 22. september 2015 modtaget udkast til Lovforslag 

om ændring Lov om social pension (regulering af folkepensionsalder) i høring og 

takker for muligheden for at afgive bemærkninger. 

 

Forsikring & Pension har i relation til konsekvenserne for arbejdsskadeforsikrin-

gen konkrete bemærkninger til lovforslaget. Derudover har Forsikring & Pension 

afslutningsvis overordnede betragtninger om, hvordan der fra forskellige myn-

digheder informeres om den stigende folkepensionsalder. 

 

*** 

Konsekvenser for arbejdsskadeforsikringsområdet 

Beregning af de øgede arbejdsskadeerstatninger mm. 

Forsikring & Pension finder det beklageligt, at forudsætningerne for beregnin-

gerne af de øgede erstatningsudgifter og andre omkostninger ved reguleringen 

af folkepensionsalderen ikke klart fremgår af bemærkningerne til lovforslaget. 

Arbejdsskadestyrelsen har på et møde den 7. oktober 2015 redegjort for forud-

sætningerne herunder oplyst, hvilken grundlagsrente der er brugt, om der brugt 

unisex-princip eller ej, samt hvilke kapitaliseringsfaktorer der er brugt.  

 

Forsikring & Pension vurderer, at nogle af de forudsætninger, der er brugt i be-

regningen, vil overestimere omkostningerne forbundet med stigningen i folke-

pensionsalderen, mens andre af de anvendte forudsætninger, vil underestimere 

omkostningerne. Forsikring & Pension har inden høringsfristen imidlertid ikke 

haft mulighed for at efterregne de øgede omkostninger ved lovforslaget, men vil 

snarest vende tilbage herom. I første omgang kan Forsikring & Pension kun un-

derstrege, at der er betydelig usikkerhed forbundet med de beskrevne ekstra-

omkostninger på arbejdsskadeområdet som følge af reguleringen af folkepensi-

onsalderen. 
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Side 2 

Administrationsomkostninger i forsikringsselskaberne i forbindelse med 

genoptagelsen af de 5500 sager 

Forsikring & Pension gør opmærksom på, at der udover de nævnte administrati-

ve udgifter, der pålægges Arbejdsskadestyrelsen i forbindelse med genoptagel-

sen af de 5500 sager, også må påregnes ekstra ressourceforbrug i forsikrings-

selskaberne. Ressourceforbruget vedrører bl.a. gennemgang af Arbejdsskade-

styrelsens afgørelser og administration i forbindelse med de ekstra udbetalinger.  

Arbejdsskadestyrelsens håndtering af genoptagelserne 

Forsikring & Pension har med tilfredshed noteret sig, at Arbejdsskadestyrelsen 

på det nævnte møde den 7. oktober har oplyst, at sager, der skal genoptages 

som følge af stigningen af folkepensionsalderen, alene vil blive genoptaget med 

henblik på regulering af erstatningen. Der vil ikke – som i andre genoptagelses-

sager, bl.a. efter Kammeradvokatens rapport i 2014 – på ny blive taget stilling 

til de øvrige elementer af afgørelsen, herunder opgørelsen af årsløn samt vurde-

ringen af erhvervsevnetabet. 

Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Arbejdsskadestyrelsen 

Efter at Kammeradvokaten i 2014 rettede kritik af kvaliteten af Arbejdsskade-

styrelsens afgørelser, er sagsbehandlingstiden i Arbejdsskadestyrelsen steget 

betydeligt. Således er sagsbehandlingstiden for en ny erhvervsevnetabssag nu 

oppe på 27 måneder. Arbejdsskadestyrelsen arbejder i øjeblikket på højtryk for 

at få nedbragt den meget lange sagsbehandlingstid. Forsikring & Pension finder 

det derfor uheldigt, at Arbejdsskadestyrelsen nu – som følge af lovforslaget – 

skal bruge ressourcer på at genoptage sager, hvor der alene skal foretages en 

efterregulering af erstatningen som følge af forhøjelsen af folkepensionsalderen. 

Forsikring & Pension foreslår derfor, at ansvaret for at opgøre og udbetale de 

ekstra kapitalerstatninger som følge af forhøjelsen af folkepensionsalderen over-

lades til arbejdsskadeforsikringsselskaberne, idet selskabernes afgørelser af 

retssikkerhedsmæssige grunde naturligvis vil kunne indbringes for Arbejdsska-

destyrelsen. 

 

Hvis det fastholdes, at forsikringsselskaberne ikke kan opgøre og udbetale de 

ekstra kapitalerstatninger, anmoder Forsikring & Pension om, at arbejdsskade-

forsikringsselskaberne kun skal betale ekspeditionsgebyr på 99 kr. for hver sag, 

der genoptages som følge af stigningen i folkepensionsalderen. Da der alene er 

tale om efterreguleringer af kapitalerstatninger – og ikke fx opgørelse af årsløn 

eller erhvervsevnetab – mener Forsikring & Pension ikke, at det er rimeligt, at 

forsikringsselskaberne – og dermed i sidste ende arbejdsgiverne – skal betale et 

fuldt genoptagelsesgebyr på godt 2700 kr. pr. sag. 

 

Forsikring & Pension har med tilfredshed noteret sig, at Arbejdsskadestyrelsen 

har oplyst, at forsikringsselskaberne – ligesom forrige gang folkepensionsalderen 

steg – selv får lov til at forlænge de løbende ydelser med et ekstra år for de re-

levante årgange. 

 

*** 

Overordnede betragtninger om den stigende folkepensionsalder 

Pensionsselskaberne har en forpligtelse til at rådgive danskerne om pensionsfor-

hold. Det er en afgørende forudsætning for danskernes opsparingsplanlægning, 

at de får et realistisk billede af deres forventede fremtidige pensionsindkomst. 



 

 

Forsikring & Pension 

Vores ref. VBO/nle 

Sagsnr. GES-2015-00303 

DokID 361214 

 

Side 3 

En forudsætning for, at borgerne kan træffe de rigtige beslutninger i forhold til 

deres pensionsplanlægning, er klar og tydelig information om, hvornår de kan 

forvente at få folkepension. 

 

Det er derfor Forsikring & Pensions principielle opfattelse, at danskerne skal 

vænne sig til konsekvenserne af den stigende levealder, herunder den politiske 

aftale om løbende at vedtage lovgivning, der hæver folkepensionsalderen. Alt 

tyder nemlig på, at der også vil ske forhøjelser af folkepensionsalderen i 2020 til 

69 år og igen i 2025 til 70 år – gældende fra henholdsvis 2035 og 2040. For 

mange danskere vil dette også betyde, at de først kan få udbetalt deres private 

pensionsordninger fra 64/65 år – nemlig 5 år før folkepensionsalderen. 

 

Den fremtidige finansiering af danskernes pensionstilværelse er en udfordring, vi 

kan håndtere. Men en vigtig forudsætning er, at danskerne tilpasser deres op-

sparings- og tilbagetrækningsadfærd til den stigende levealder. Det er derfor af-

gørende, at der også fra politikere og offentlige myndigheder kommunikeres en-

tydigt og klart om, hvornår forskellige fødselsårgange kan forvente at kunne gå 

på folkepension. Det er en forudsætning for, at den planlagte tilbagetræknings-

reform bliver en succes. Denne forudsætning er ikke på plads i dag, idet borger-

ne får oplyst forskellige folkepensionsaldre afhængigt af, hos hvilke myndighe-

der de søger oplysninger om folkepension.  

 

*** 

 

Forsikring & Pension står selvfølgelig til rådighed for uddybende kommentarer og 

vil sætte pris på at blive informeret om ministeriets bemærkninger til Forsikring 

& Pensions forslag. 

Med venlig hilsen 

Vibeke Borchsenius 


