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Adressaterne på vedlagte høringsliste 

Høring over forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling 

Danmark (udsøgning af målgrupper til brug for rådgivning om 

aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum 

i obligatoriske arbejdsmarkedspensioner) 

 

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk 

Folkeparti indgik den 20. juni 2017 Aftale om flere år på arbejdsmarkedet. Formå-

let med aftalen er, at understøtte, at det bedre kan betale sig at blive længere på ar-

bejdsmarkedet. Dette forudsætter, at aldersopsparing fremover i højere grad bliver 

en integreret del af de obligatoriske arbejdsmarkedspensioner.  

 

Aldersopsparingen kan imidlertid være en dårlig økonomisk disposition på kort 

sigt for nogle pensionskunder, idet indbetalingen til aldersopsparing (set i forhold 

til, hvis indbetalingen sker til ordninger med fradrags- eller bortseelsesret) påvirker 

indtægtsgrundlaget for beregning af visse sociale ydelser (fx boligstøtte, førtids- og 

folkepension) og dermed kan føre til en reduceret ydelsesudbetaling. 

 

Pensionsinstitutterne kan således ikke integrere aldersopsparingsproduktet i deres 

pensionspakke i de obligatoriske arbejdsmarkedspensioner uden en målrettet råd-

givningsindsats i forhold til kunder, der modtager indkomstafhængige sociale ydel-

ser.  

 

Derfor foreslås det, at etablere en it-løsning, hvor identifikation af relevante kunder 

tilvejebringes pensionsinstitutterne ved, at Udbetaling Danmark får til opgave at 

udsøge de pensionskunder, der har behov for en mere målrettet rådgivning om al-

dersopsparingens påvirkning af indkomstafhængige ydelser. Rådgivningsindsatsen 

er også relevant for kunder, der ikke selv modtager indkomstafhængige ydelser, 

men hvis indkomst påvirker en anden persons indkomstafhængige ydelse, fx hos en 

ægtefælle eller samlever.  

 

Slutteligt kan det oplyses, at lovforslaget forventes fremsat tirsdag den 6. november 

2018, dvs. før høringsfristens udløb, og at lovforslaget forventes at træde i kraft 

lørdag den 15. december 2018.  

 
Høringsfrist  

Eventuelle bemærkninger til lovforslaget bedes være Styrelsen for Arbejdsmarked 

og Rekruttering i hænde torsdag den 8. november 2018, klokken 12.00. Hørings-

svar bedes sendt til både star@star.dk og rth@star.dk. 
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Ved spørgsmål af hastende karakter kan teamchef Jane Vitu (jav@star.dk) kontak-

tes på telefonnummer 72 21 76 79.  

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Regine Holm 

Fuldmægtig 

 

+45 72217696 

rth@star.dk 
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