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Høringssvar på forslag til lov om seniorpension
Forsikring & Pension (F&P) har modtaget udkast til ”Lov om ændring af lov om
social pension og forskellige andre love (Indførelse af seniorpension)” i høring.
F&P takker for muligheden for at afgive høringssvar. Bemærkninger til lovforslaget
fremgår nedenfor.
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Generelle bemærkninger

fp@forsikringogpension.dk

F&P er generelt positive overfor indførelse af en seniorpensionsordning, idet vi
deler opfattelsen af, at seniorførtidspension ikke har virket efter hensigten. Der
kan være borgere, der er nedslidte på arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen,
og seniorpension giver denne gruppe borgere en mulighed for at trække sig helt
eller delvist fra arbejdsmarkedet til en ydelse som førtidspension.

www.forsikringogpension.dk

F&P er dog bekymrede for den korte tidsfrist mellem lovforslagets fremsættelse
og lovens ikrafttræden i forhold til, hvorvidt kommunerne og andre interessenter
(herunder forsikrings- og pensionsselskaberne) kan nå at indrette sig på en helt
ny pensionstype underlagt ny regulering. For pensionsselskabernes side er tilkendelseskriterierne for seniorpension anderledes i forhold til særligt førtidspension.
De forsikringsydelser, der bygger oven på de offentlige ydelser – blandt andet tab
af erhvervsevneforsikring – er ikke tilpasset seniorpensionen, og det betyder, at
kunder, der er blandt de første til at få tildelt seniorpension kan risikere at stå
uden forsikring fra deres pensionsselskab, som de måske senere ville være berettiget til.

Lotte Katrine Ravn
Chefkonsulent, cand.polit.
lkr@forsikringogpension.dk
Sagsnr.

GES-2017-00360

DokID

392860

Formuleringen ”Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om …”, som konsekvent er anvendt i lovforslaget, bør erstattes med ”Tilkendelsesmyndigheden skal
træffe afgørelse om ...”, således at det ikke bliver nødvendigt at ændre loven igen,
når en statslig myndighed er på plads.
Muligheden for seniorpension skal vurderes ud fra arbejdsevnen i det seneste
længerevarende job. I beskrivelsen af sådanne job indeholder lovforslaget alene
eksempler på jobfunktioner, hvor der typisk er tale om fysisk nedslidning (f.eks.
en murer og en kassemedarbejder). F&P anbefaler, at vejledningen i forbindelse
med lovforslaget i lige så høj grad har fokus på job, hvor nedslidningen skyldes
andre årsager, herunder mentalt nedslidte personer.
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Beskæftigelseskravet
Kravet om 20-25 års beskæftigelse er en del af aftalen om seniorpension, der er
videreført fra de gældende regler om seniorførtidspension. Det virker meningsforstyrrende. Hvis 20 års forudgående beskæftigelse er nok, er ”-25” irrelevant. Hvis
der kan være forskellige situationer, hvor 20 år, henholdsvis 25 år, er relevant,
bør det fremgå af lovforslaget, hvori forskellene består.
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F&P foreslår, at der bliver formuleret et mere præcist beskæftigelseskrav, og at
man af hensyn til retssikkerheden fastsætter klare og entydige regler om, hvordan
det skal dokumenteres.
Incitamenterne i ordningen
Bestemmelsen i §1, nr. 13 2) ff. om ”… højst 15 timer om ugen i forhold til seneste
job” risikerer, efter F&P’s opfattelse, at medføre et stærkt disincitament for borgeren til sporskifte og beskæftigelse i en anden branche end den (oprindelige)
branche, i forhold til hvilken, arbejdsevnen er nedsat. Det er uhensigtsmæssigt
for både borgeren og samfundsøkonomien.
F&P opfordrer til, at ordningen løbende evalueres for at se på eventuelle uheldige
incitamenter i forhold til andre offentlige ydelser og i forhold til uhensigtsmæssige
incitamenter til sporskifte.
Data og deling af information
Data vedrørende tilkendelsen af seniorpension, som registreres af tilkendelsesmyndigheden, bør muliggøre en skelnen imellem tilkendelse af førtidspension og
tilkendelse af seniorpension. Dels af hensyn til overvågning og statistikproduktion,
dels af hensyn til pensions- og forsikringsselskabers mulighed for at skelne imellem de to tilbagetrækningsformer.
Tilsyneladende er samtykkeordningen, hvor borgeren, som tilkendes offentlig førtidspension, kan give samtykke til, at hans eller hendes arbejdsmarkedspensionsselskab orienteres om tilkendelsen, ikke omfattet af lovforslaget. F&P mener, at
samtykkeordningen bør udstrækkes til at omfatte tilkendelser af seniorpension,
og det bør være muligt for selskaberne at modtage information, som skelner imellem de to tilbagetrækningsformer.
Vi står som altid til rådighed for en uddybning af vores høringssvar.

Med venlig hilsen
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