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Forsikring & Pension - høringssvar 
– Udkast til lov om ændring af Lov 
om Udbetaling Danmark m.fl. 

Forsikring & Pension takker for mulig-
heden for at afgive bemærkninger til 
udkastet til lovforslag.  
 
Forsikringsbranchen informerer løbende 

kunderne om deres forsikringer, men vi 
ved, at nye førtidspensionister ikke altid 

er opmærksomme på, at der også kan 
være værdifuld hjælp at hente fra for-
sikrings- eller pensionsselskabet, når de 
har fået nedsat eller har mistet deres 
arbejdsevne. 

 
Vi støtter derfor forslagets § 3 om, at 
forsikringsselskaber og pensionskasser 
m.fl. i samarbejde med Udbetaling 
Danmark vil kunne sikre, at medlem-
mer/kunder gøres opmærksomme på, 
at de muligvis kan få hjælp eller en ud-

betaling fra deres forsikrings- eller pen-
sionsordning. Styrken ved forslaget er, 
at det giver mulighed for at give kun-
derne informationen i den situation, 

hvor det er relevant for dem at handle.  
 

Vi har følgende konkrete bemærkninger 
til forslaget:  
 
1. Sprogligt til § 12 f.  

Til forslagets § 12 f. har vi kun 
sproglige rettelser: der mangler et 
”m.” foran ”fl.” i 3. linje efter ”for-

sikrings- og pensionsselskaber”. 
Derudover mangler et ”om” i sidste 
linje før ”muligheder og rettighe-
der”.  

 
2. Forsikring & Pension inddrages 

i udviklingen af løsningen 

Forsikring & Pension vil fortsætte 
den konstruktive dialog med mini-
steret og vi vil derudover gerne 
indgå i dialog med Udbetaling 
Danmark om den konkrete ud-
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Vi støtter derfor forslagets § 3 om, at forsikringssel-
skaber og pensionskasser m.fl. i samarbejde med Ud-

betaling Danmark vil kunne sikre, at medlem-
mer/kunder gøres opmærksomme på, at de muligvis 
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Vi har følgende konkrete bemærkninger til forslaget:  
 
4. Sprogligt til § 12 f.  

Til forslagets § 12 f. har vi kun sproglige rettel-

ser: der mangler et ”m.” foran ”fl.” i 3. linje efter 
”forsikrings- og pensionsselskaber”. Derudover 

mangler et ”om” i sidste linje før ”muligheder og 
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5. Forsikring & Pension inddrages i udviklingen 

af løsningen 
Forsikring & Pension vil fortsætte den konstrukti-
ve dialog med ministeret og vi vil derudover ger-

ne indgå i dialog med Udbetaling Danmark om 
den konkrete udformning af løsningen. Vi lægger 
vægt på, at informationsbrevene til borgerne 
formuleres så handlingsorienteret som muligt, at 
løsningen bliver enkel at administrere og vedlige-
holde, og at den indrettes, så den kan tilgodese 
kunder/medlemmer med forskellige behov og ret-

tigheder i de forskellige typer selskaber.  
 
6. Løsningen skal være frivillig for selskaberne 

Det er vigtigt, at tilmeldingen til ordningen er fri-
villig for selskaberne, som det også fremgår af 
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Side 2 

3. Løsningen skal være frivillig for selskaberne 

Det er vigtigt, at tilmeldingen til ordningen er frivillig for selskaberne, som det 

også fremgår af bemærkningerne. Der er betydelig variation i nytten for kun-

derne i forskellige selskaber, og omkostningerne ved at tilmelde sig løsningen 

skal stå mål med udbyttet for kunderne.  

 

Forsikring & Pension ser frem til det videre samarbejde med myndighederne om 

etableringen af en løsning, der sikrer forsikring- og pensionskundernes brug af 

deres muligheder og rettigheder ved nedsat arbejdsevne. 

Med venlig hilsen 

Helle Vestmar Winther 

hvw@forsikringogpension.dk  
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