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Høring over ændring af lov om forvaltning og administration af
tilgodehavende feriemidler, SU-loven og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Beskæftigelsesministeriet sender hermed vedlagte udkast til ændring af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, SU-loven og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Førtidig udbetaling af feriemidler, udvidelse af
ATP’s opgavevaretagelse og udvidelse af ATP’s bestyrelses indstillingsret vedr. tarifgrundlaget m.v.) i intern og ekstern høring.
Lovforslaget skal udmønte den politiske aftale indgået den 15. juni 2020 om førtidig udbetaling af feriemidler, og om at der skal oprettes en statslig fond (Rekapitaliseringsfonden), som kan yde investeringer til større, ellers sunde, samfundsbærende danske virksomheder, der ellers har vanskeligt ved at finde villige investorer
som følge af coronakrisen.
Med lovforslaget foreslås førtidig udbetaling af feriemidler ud fra følgende hovedpunkter:
• Førtidig udbetaling af feriemidler giver mulighed for at få udbetalt feriemidler
opsparet i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020, svarende til op til tre
uger.
• Lønmodtageren skal ansøge om at få førtidig udbetaling af feriemidler
• Ansøgningsperioden er fra senest oktober 2020 og indtil 1. december 2020
• Udbetalingen vil ikke blive modregnet i indkomstoverførsler m.v. i to år fra udbetalingen. Dette gælder også for indkomstoverførsler m.v., der er afhængige af
ægtefællens, samlevers eller andre i husstandens indkomstgrundlag.
• Lønmodtagerens øvrige feriemidler og samtlige tilgodehavende feriemidler for
lønmodtagere, der ikke har søgt om førtidig udbetaling, udbetales, når lønmodtageren opnår folkepensionsalderen eller af andre grunde forlader arbejdsmarkedet.
Derudover vedrører lovforslaget ændringer til lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, som gør det muligt for ATP at fungere som administrator for et statsligt
aktieselskab, som har til formål at yde investeringer til større, ellers sunde, samfundsbærende danske virksomheder, der ellers har vanskeligt ved at finde villige
investorer som følge af coronakrisen. Derudover giver lovforslaget ATP’s bestyrelse mulighed for at indstille tilpasninger af pensionsproduktet, ATP Livslang
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Pension til beskæftigelsesministeren, der giver et større investeringsmæssigt råderum. Endelig omfatter lovforslaget en række tekniske justeringer til ATP-loven,
som sikrer, at loven er tidssvarende. Ændringerne er indstillet af ATP’s bestyrelse.
Eventuelle bemærkninger til udkastet til lovforslag bedes sendt til pcal@bm.dk og
Mette Stisen Flyger, msf@bm.dk senest fredag den 31. juli 2020.
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