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Høring om lovforslaget om ændring af lov om social pen-
sion m.v. (Afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, se-
nior- og førtidspension på grund af ægtefælles eller sam-
levers arbejdsindtægt samt sikring mod frakendelse af 
førtidspension i en tre-årig periode m.v.) 

  

F&P takker for muligheden for at afgive høringssvar til lovforslaget om at af-

skaffe indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund af æg-

tefælles eller samlevers arbejdsindtægt samt sikring mod frakendelse af før-

tidspension i en tre-årig periode m.v.  

Generelle bemærkninger til lovforslaget 

Pensionsbranchen har længe været optaget af at gøre samspilsløsningen fra 

2017 mere effektiv, så det altid kan betale sig at spare op til pension. Ved at 

fjerne modregning på grund af ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt bi-

drager dette lovforslag i høj grad til dette. Det skyldes, at aldersopsparingen 

nu kan blive den effektive løsning for lav- og mellemindkomstgrupper, som 

den var tænkt i forbindelse med samspilsløsningen. Indtil nu har bred ud-

bredelse af aldersopsparing været besværet af, at skift til aldersopsparing har 

kunnet betyde en nedgang i disponibel indkomst på indbetalingstidspunktet 

pga. højere modregning i overførselsindkomst. Dermed vil opsparing i al-

dersopsparing nu, som hovedregel, være en fordel for lav- og mellemind-

komstgrupper uanset en eventuel ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt. 

Det vil kunne sikre en langt større udbredelse af aldersopsparingen. 

 

Denne del af lovforslaget er samtidig vigtig for pensionsselskaberne, da det 

vil lette rådgivningen af medlemmer/kunder betragteligt i forhold til pensi-

onsindbetalinger.  

 

Også selskabernes rådgivning i forbindelse med udbetalinger af tab af er-

hvervsevne-forsikringer vil blive lettere. I dag afdækker selskaberne kun-

ders/medlemmers behov for tab af erhvervsevne-dækning ud fra tidligere 
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lønindkomst. Pga. modregning er den reelle dækningsgrad i mange situatio-

ner påvirket af en arbejdsindkomst fra en ægtefælle/samlever. Det gør af-

dækning af kundens behov vanskelig, da en svingende arbejdsindkomst fra 

ægtefælle/samlever eller bortfald af samme over tid har indflydelse på den 

samlede dækningsgrad for kunden/medlemmet. Når der fremover ikke sker 

modregning for arbejdsindkomst hos ægtefælle/samlever i offentlig førtids-

pension m.v., vil selskaberne bedre kunne afdække kundens/medlemmets 

behov for tab af erhvervsevne-dækning, da det alene er afhængigt af kundens 

egne økonomiske forhold.  

 

Lovforslaget omhandler alene afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, se-

nior- og førtidspension. Der vil derfor fortsat være tilfælde, hvor modtagel-

sen af boligstøtte (og andre sociale ydelser), vil kunne medføre nedgang i di-

sponibel indkomst på indbetalingstidspunktet ved skift til aldersopsparing. 

F&P opfordrer til, at der i forlængelse af nærværende lovforslag arbejdes hen-

imod, at boligstøtte m.v. også friholdes for modregning i forbindelse med 

indbetaling til aldersopsparing. 

 

Da der derfor stadig er en gruppe pensionsopsparere, for hvem det ikke altid 

vil være en fordel at indbetale til aldersopsparing, er det afgørende, at pensi-

onsselskaberne stadig har adgang til data fra Udbetaling Danmark-registret 

om sociale ydelser, der kan påvirke medlemmers/kunders pensionsforhold. 

 

Dette lovforslag og det kommende lovforslag om afskaffelse af modregning 

for egen arbejdsindtægt vil samtidig bidrage til at mindske incitamentspro-

blemerne i forhold til kombinationen af arbejde og pension. Det gælder både 

ægtefælles arbejdsindtægt, men også når det gælder egen arbejdsindtægt ved 

siden af pension. F&P ser derfor frem til at modtage lovforslaget, der udmøn-

ter aftaledelen om egen arbejdsindtægt fra ”Hurtigere i job og et stærkere 

arbejdsmarked”. 

 

Specifikke bemærkninger til lovforslaget 

Jf. 2.3.2. Beskæftigelsesministeriets overvejelser og den foreslåede ordning, 

afsnit 4 

 

F&P foreslår at præcisere ”indtægt” til ”arbejdsindtægt”: 

”Det foreslås også, at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fast-

sætte regler for vurderingen af, hvornår førtidspension kan gøres hvi-
lende. Bemyndigelsen forventes at blive anvendt til at fastsætte regler 

om, at kommunen som udgangspunkt kan tage initiativ til at gøre før-

tidspensionen hvilende, hvis pensionisten i en længere periode har haft 
en arbejdsindtægt, der svarer til ca. 220.000 kr. årligt (2022-niveau).” 

 

F&P har derudover ingen kommentarer til delen om sikring af frakendelse af 

førtidspension og en udvidelse af ordningen om en mindre intensivindsats 

for tidlig pension og seniorpension. 
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*** 

 

Vi står som altid til rådighed for en uddybning af vores høringssvar. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Lotte Katrine Ravn 

 


