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Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering 

Njalsgade 72   

2300 København S  

 

 

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om social 

pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og 

almindelig førtidspension m.v. og lov om en skattefri 

seniorpræmie (Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og 

førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie) 

 

Ankestyrelsen har ingen bemærkninger til lovforslaget udover tidligere 

fremsendte bemærkninger i høringssvar af 29. januar 2019, 11. april 2019 

og 13. august 2019.  

 

Vi forudsætter, at STAR har afstemt med Justitsministeriet, hvorvidt 

Udbetaling Danmarks udsøgning af personer, der kan være i målgruppen 

for seniorpræmie, har karakter af en afgørelse. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Pernille Fejfer 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

STAR 

Att.: Charlotte Hvid Olavsgaard 

Njalsgade 72A 

2300 København S 

Vester Voldgade 113 

1552 København V 

Tlf.: 33 38 90 00 

CVR 16834017 

da@da.dk 

da.dk 

Høringssvar - lovforslag om fradragsbeløb og skattefri 

seniorpræmie 
Beskæftigelsen for personer over folkepensionsalderen er meget lav. 64 

pct. af 60-årige har et lønmodtagerarbejde. Blandt 68-årige er det tal 8,3 

pct. Der er således et meget stort potentiale for at øge beskæftigelsen 

blandt personer over folkepensionsalderen. 

DA kan støtte, at reglerne nu bliver ændret, så tilskyndelsen til at arbejde 

bliver øget for personer over folkepensionsalderen.  

 

Med venlig hilsen 

DANSK ARBEJDSGIVERFORENING 

Erik E. Simonsen 

23. august 2019 

EES 

Dok ID: 147066 

                            



Fra: Charlotte Hvid Olavsgaard 
Sendt: 1. september 2019 20:00 
Til: Maja Dyrkjær Vedel; Elisabeth Pilegaard 
Emne: VS: Høringslisten vedhæftet: Lovforslag i ekstern høring. Høringsfrist 10. 

september 2019 kl. 12. (DS: Id nr.: 1935761) 
 
 

Fra: Mette Laurberg Jensen <mlj@socialraadgiverne.dk>  
Sendt: 27. august 2019 13:00 
Til: Charlotte Hvid Olavsgaard <cho@star.dk> 
Emne: Sv: Høringslisten vedhæftet: Lovforslag i ekstern høring. Høringsfrist 10. september 2019 kl. 12. (DS: Id 
nr.: 1935761) 

 

Kære Charlotte  

Tak for muligheden for at afgive høringssvar - vi har ingen bemærkninger.  

   

Med venlig hilsen 

Mette Laurberg Jensen 

Konsulent 

Mobil: 51 50 51 90 

 

Dansk Socialrådgiverforening  

Toldbodgade 19 B · DK 1253 København K 

T 7010 1099 · ds@socialrdg.dk · www.socialrdg.dk 

  

 
Til: fh@fho.dk (fh@fho.dk), fsd@socialchefforeningen.dk (fsd@socialchefforeningen.dk), fsr@fsr.dk 

(fsr@fsr.dk), dnd@atp.dk (dnd@atp.dk), Kulturministeriet (kum@kum.dk), info@danske-seniorer.dk 
(info@danske-seniorer.dk), 'fdr@fdr.dk' (fdr@fdr.dk), carle@nielsen.tdcadsl.dk 
(carle@nielsen.tdcadsl.dk), 'Foertid@mail.dk' (Foertid@mail.dk), aeldresagen@aeldresagen.dk 
(aeldresagen@aeldresagen.dk), fp@forsikringogpension.dk (fp@forsikringogpension.dk), fsr@fsr.dk 
(fsr@fsr.dk), mbl@fsr.dk (mbl@fsr.dk), Kommunernes Landsforening (arbejdsplads) (kl@kl.dk), 
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ast@ast.dk (ast@ast.dk), DA (da@da.dk), hoering@di.dk (hoering@di.dk), Faglige Seniorer, 
(ps@fagligsenior.dk), Dansk Socialrådgiverforening (ds@socialraadgiverne.dk), Danske 
Handicaporganisationer (dh@handicap.dk), post@udsatte.dk (post@udsatte.dk), pote@atp.dk 
(pote@atp.dk), atp@atp.dk (atp@atp.dk), dt@datatilsynet.dk (dt@datatilsynet.dk), Det centrale 
Handicapråd (dch@dch.dk), info@rigsrevisionen.dk (info@rigsrevisionen.dk) 

Fra: Charlotte Hvid Olavsgaard (cho@star.dk) 
Titel: Høringslisten vedhæftet: Lovforslag i ekstern høring. Høringsfrist 10. september 2019 kl. 12. 
Sendt: 19-08-2019 16:09:25 

 

Høringslisten er hermed også vedhæftet 

Med venlig hilsen 

Charlotte Hvid Olavsgaard 

T 72 21 76 73 |  cho@star.dk  

  

Fra: Charlotte Hvid Olavsgaard  
Sendt: 19. august 2019 15:47 
Til: 'ast@ast.dk' <ast@ast.dk>; 'atp@atp.dk' <atp@atp.dk>; 'dnd@atp.dk' <dnd@atp.dk>; 
'kum@kum.dk' <kum@kum.dk>; 'da@da.dk' <da@da.dk>; 'ds@socialraadgiverne.dk' 
<ds@socialraadgiverne.dk>; 'dh@handicap.dk' <dh@handicap.dk>; 'info@danske-seniorer.dk' 
<info@danske-seniorer.dk>; 'dt@datatilsynet.dk' <dt@datatilsynet.dk>; 'Det Centrale Handicapråd,' 
<dch@dch.dk>; 'DI,' <di@di.dk>; 'Fagbevægelsens Hovedorganisation,' <fh@fho.dk>; 'Faglige 
Seniorer,' <ps@fagligsenior.dk>; 'Foreningen af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i 
Danmark,' <fsd@socialchefforeningen.dk>; 'Foreningen af Statsautoriserede Revisorer,' <fsr@fsr.dk>; 
'Foreningen Danske Revisorer,' <fdr@fdr.dk>; 'Forsikring og Pension,' <fp@forsikringogpension.dk>; 
'fsr@fsr.dk' <fsr@fsr.dk>; 'mbl@fsr.dk' <mbl@fsr.dk>; 'KL,' <kl@kl.dk>; 'Landsforeningen for 
førtidspensionister,' <carle@nielsen.tdcadsl.dk>; 'Foer-tid@mail.dk' <Foer-tid@mail.dk>; 
'Rigsrevisionen,' <info@rigsrevisionen.dk>; 'Rådet for Socialt Udsatte,' <post@udsatte.dk>; 
'Udbetaling Danmark,' <pote@atp.dk>; 'Ældre Sagen,' <aeldresagen@aeldresagen.dk> 
Emne: Lovforslag i ekstern høring. Høringsfrist 10. september 2019 kl. 12. 
  
Hermed sendes lovforslag i ekstern høring.  
Se venligst vedhæftede høringsbrev og lovforslag.  
  

Venlig hilsen   

Charlotte Hvid Olavsgaard  

Specialkonsulent  

Kontoret for Sociale Ydelser  

T 72 21 76 73 |  cho@star.dk  
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Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

Njalsgade 72A | 2300 København S 

T 72 21 74 00 | star@star.dk | www.star.dk 

Danish Agency for Labour Market and Recruitment 

Njalsgade 72A | 2300 Copenhagen 

T +45 72 21 74 00 | star@star.dk | www.star.dk 

Følg os på LinkedIn 

Læs på star.dk om styrelsens håndtering af dine personoplysninger 
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FSR – danske revisorer
Kronprinsessegade 8
DK - 1306 København K

Telefon +45 3393 9191
fsr@fsr.dk
www.fsr.dk

CVR. 55 09 72 16
Danske Bank
Reg. 9541
Konto nr. 2500102295

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Njalsgade 72 A
2300 København S

6. september 2019

Lovforslag om ændring af lov om social pension, lov
om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og
almindelig førtidspension m.v. og lov om en
skattefri seniorpræmie

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 19. august 2019 fremsendt
ovennævnte lovforslag til FSR - danske revisorer med anmodning om
bemærkninger.

FSR har for nærværende ingen bemærkninger til lovforslaget.

Med venlig hilsen

Louise Egede Olesen
Skattekonsulent



 

  

Danske Seniorer 

Griffenfeldsgade 58 

2200 København N 

Tlf.: 35 37 24 22 

CVR: 10 78 87 14 

 

Arbejdernes Landsbank 

Konto-nr.: 5301 0273256 

 

info@danske-seniorer.dk 

www.danske-seniorer.dk 

 

Kontoret i Sdr. Omme: 

Stadion Allé 11 

7260 Sdr. Omme 

Tlf.: 75 34 12 17 

medlemsservice@danske-  

seniorer.dk 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

mdv@star.dk 

cho@star.dk 

epi@star.dk 

star@star.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

København 10. september 2019 

 

 

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, 

forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om skattefri seniorpræmie 

(Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri 

seniorpræmie) 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i skrivelse af 19. august 2019 anmodet om eventuelle 

bemærkninger til ovenstående lovforslag. 

 

Lovforslaget ligger i forlængelse af finansloven for 2019, der bl. a. indførte forøgede fradrag for 

arbejdsindtægter og indførelse af skattefri seniorpræmie. Lovforslaget udmønter samtidig dele af aftalen 

om seniorpension for nedslidte. Det er klart, at Danske Seniorer kun er i stand til isoleret at se på det 

udsendte lovforslag og ikke her kan komme med en vurdering af den samlede aftale om seniorpension 

for nedslidte. 

 

Forhøjelse af fradragsbeløb for arbejdsindkomst før fastsættelse af den personlige tillægsprocent og 

pensionstillæg for folkepension 

 

Efter forslaget forhøjes fradraget for eget arbejde fra 100.008 kr. pr år til 122.004 kr. pr år. Danske 

Seniorer kan gå ind for forhøjelsen, der øger incitamentet til forsat at have en vis arbejdsindkomst, 

hvilket er godt samfundsøkonomisk og godt for den enkelte pensionist, der kan bevare en vis 

tilknytning til arbejdsmarkedet og samtidig mærkbart forøge sin samlede indtægt. 

 

Forhøjelse af fradragsbeløb i indtægtsgrundlaget for ægtefælle og samlevers indkomst 

 

Efter forslaget øges fradraget fra 50% til 54% af 307.700 kr. for indtægt fra ikke pensioneret ægtefælle. 

Det er udmærket, men vedrører nok kun en ret begrænset antal folkepensionister. I bemærkningerne til 

lovforslaget er anført, at det skønnes at berøre 38.000 pensionister; men tallet er ikke opdelt i 

folkepensionister og førtidspensionister. 

 

Forhøjelse af skattefri seniorpræmie for arbejde første år efter pensionsalderen og indførelse af 

skattefri seniorpræmie for andet år efter pensionsalderen 
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 - 2 - 

 

 

Danske Seniorer finder det udmærket, at den skattefri seniorpræmie forhøjes for det første år efter 

pensionsalderen fra 30.000 kr. til 42.000 kr., og at der indføres en tilsvarende præmie på 25.000 kr. for 

det andet år. Det er imidlertid uheldigt, at der er tale om en alt eller intet ordning. Hvis beskæftigelsen 

er på 1560 løntimer inden for et år udløses de skattefri præmier, hvis den er på 1559 timer eller 

derunder får man ingenting. 

 

Det virker uhensigtsmæssigt, og det foreslås derfor, at man laver en aftrapningsordning, således at f. 

eks. en beskæftigelse på 90% af de 1560 løntimer udløser en skattefri præmie på 90% af de pågældende 

maksimumsbeløb. Der skal så naturligvis være en undergrænse for udbetaling af præmien f. eks 

svarende til en beskæftigelse på 75% af de 1560 løntimer. 

 

Det vil ofte være vanskeligt for den enkelte at vide, om man når den nødvendige 

minimumsbeskæftigelse, især hvis hele eller dele af indkomsten stammer fra liberalt erhverv eller flere 

forskellige ansættelser. En aftrapningsordning vil have en større beskæftigelsesmæssig effekt og vil 

føles som mere retfærdig af borgeren, der ikke ved, om han skal sigte efter præmien eller ej. Mange i 

pensionsalderen vil gerne arbejde; men de vil gerne selv kunne bestemme mængden af arbejde, og det 

ideelle er nok en gradvis aftrapning af arbejdsmængden i takt med at kræfterne aftager. En 

seniorpræmieordning med aftrapning vil kunne bidrage hertil og samtidig være en samfundsøkonomisk 

gevinst, idet flere vil benytte ordningen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Katrine Lester 

Direktør 

Danske Seniorer   

 

 

 

 



J.nr. 2019-11-0255
Dok.nr.   
Sagsbehandler
Betty Husted

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
T 3319 3200
dt@datatilsynet.dk
datatilsynet.dk

CVR 11883729

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering  
Njalsgade 72 A    
2300 København S
Sendt til: mdv@star.dk, cho@star.dk, epi@star.dk og                                  
star@star.sk 
Cc: jm@jm.dk 

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om social 
pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og 
almindelig førtidspension m.v. og lov om en skattefri seniorpræmie 
(Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og 
forøgelse af skattefri seniorpræmie) 

1. Ved e-mail af 19. august 2019 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering anmodet 
om Datatilsynets eventuelle bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Ved telefonsamtale af 20. august 2019 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering an-
modet om Datatilsynets specifikke bemærkninger til lovforslagets § 3, nr. 6.  

2. Behandlingshjemmel
Følgende fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslaget:

”Det forudsættes, at Udbetaling Danmark får oplysninger vedrørende personer, der er født 
i 1954, og som efter at have nået folkepensionsalderen har arbejdet mindst én løntime. 
Efterfølgende vil oplysningerne opbevares hos Udbetaling Danmark, således at det via re-
gisteroplysninger kan valideres at løntimerne eller timerne oparbejdet som selvstændigt 
erhvervsdrivende er korrekt angivet.

Det vurderes, at den foreslåede § 7, stk. 3, udgør en national særregel for behandling af 
ikke-følsomme personoplysninger, og at der er mulighed for at indføre bestemmelsen i 
overensstemmelse med forordningen og dennes rammer for særregler om behandling af 
personoplysninger. Vurderingen heraf har taget udgangspunkt i de kriterier, som er anbe-
falet i betænkning nr. 1565 om databeskyttelsesforordningen – og de retlige rammer for 
dansk lovgivning for så vidt angår indførelse af nye særregler for behandling af ikke-føl-
somme personoplysninger, jf. betænkningen (bind 1) s. 168 ff.

For så vidt angår den foreslåede § 7, stk. 3, og behandlingen af ikke-følsomme personop-
lysninger i medfør heraf, er det vurderingen, at der er hjemmel hertil i forordningens arti-
kel 6, stk. 1, litra e, idet behandlingen er med til at indfri forudsætningerne i den politiske 
aftale om Aftale om ret til seniorpension for nedslidte, og behandlingen dermed er nød-
vendig af hensyn til en opgave i samfundets interesse.”

5. september 2019
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Side 2 af 3Datatilsynet har noteret sig, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har vurderet, at 
den foreslåede § 3, nr. 6 udgør en national særregel efter databeskyttelsesforordningens arti-
kel 6, stk. 2-3.

Datatilsynet kan henvise til ” tjeklisten” om udarbejdelse af nye nationale særregler for behand-
ling af ikke-følsomme personoplysninger, som fremgår af side 168ff i betænkning nr. 1565 om 
databeskyttelsesforordningen – og de retlige rammer for dansk lovgivning. 

Det fremgår af tjeklistens første pkt., at det indledningsvis kan overvejes, om der overhovedet 
ønskes fastsat en national regel, eller om behandling fremover skal ske alene efter behand-
lingsreglerne i databeskyttelsesforordningen. Forordningens behandlingshjemmel i artikel 6, 
stk. 1, litra e, kan således i mange tilfælde benyttes som direkte hjemmel til behandlingen, hvil-
ket artikel 6, stk. 1, litra c, også kan, så længe der er en retlig forpligtelse, der fremgår af EU-
retten eller national ret. 

Datatilsynet gør endvidere opmærksom på, at der skal findes hjemmel til en national særregel 
i forordningens artikel 6, stk. 1, litra c, jf. artikel 6, stk. 2-3, hvorefter behandlingen skal være 
nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige, eller der 
skal findes hjemmel til den nationale særregel i forordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. artikel 
6, stk. 2-3, hvorefter behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i sam-
fundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den 
dataansvarlige har fået pålagt.

Det fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslaget, at Styrelsen for Arbejdsmarked 
og Rekruttering har vurderet, at der er hjemmel i forordningens artikel 6, stk. 1, litra e, idet be-
handlingen er med til at indfri forudsætningerne i den politiske aftale om Aftale om ret til seni-
orpension for nedslidte, og at behandlingen dermed er nødvendig af hensyn til en opgave i 
samfundets interesse.

Datatilsynet bemærker, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ikke nærmere har be-
grundet, hvorfor styrelsen mener, at der er tale om en opgave i samfundets interesse. Datatil-
synet kan i den forbindelse henvise til betænkning nr. 1565 om databeskyttelsesforordningen 
– og de retlige rammer for dansk lovgivning side 120, hvor det fremgår, hvad der følger af ud-
trykket opgave i samfundets interesse.   

Datatilsynet henstiller, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering overvejer om databe-
skyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (opgave i samfundets interesse) er den rette 
hjemmel for behandling af personoplysninger der følger af lovforslagets § 3, nr. 6, eller om der 
er hjemmel i artikel 6, stk. 1, litra e (offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1, litra c 
(retlig forpligtelse).  

3. Oplysningspligt
Følgende fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslaget:

”I databeskyttelsesforordningens artikel 14 er der fastsat nærmere regler om oplysnings-
pligt, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede. Oplysningspligten in-
debærer, at den dataansvarlige som udgangspunkt har pligt til at oplyse den registrerede 
om en række forhold, når der indsamles oplysninger hos andre end den registrerede per-
son, fx når der indsamles oplysninger fra andre myndigheders registre.

Forordningen fastsætter i artikel 14, stk. 5, litra a-d, en række undtagelser til den 
dataansvarliges oplysningspligt. I artikel 14, stk. 5, litra c, undtages meddelelser af oplys-



Side 3 af 3ninger, hvis indsamling eller videregivelse udtrykkeligt er fastsat i EU-ret eller medlems-
staternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, og som fastsætter passende 
foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes legitime interesser.

[…]

Det er Beskæftigelsesministeriets vurdering, at Udbetaling Danmark, når det i den kom-
mende bekendtgørelse udtrykkeligt fastsættes, at der skal indsamles en række nærmere 
angivne personoplysninger, ikke har oplysningspligt ved indsamling af oplysninger fra de 
omhandlede registre. Det er således ministeriets vurdering, at en nærmere udtrykkelig re-
gulering af, at Udbetaling Danmark skal indhente nærmere angivne personoplysninger til 
brug for administration af seniorpræmieordningen, er omfattet af undtagelsen til oplys-
ningspligten i databeskyttelsesforordningens art. 14, stk. 5 – under forudsætning af, at der
fastsættes passende foranstaltninger til beskyttelse af den registrerede legitime interes-
ser.

Sådanne passende foranstaltninger vurderes at findes i det forhold, at de registrerede har 
mulighed for på anden vis – dvs. ud over de oplysninger, der fremgår af de omhandlede 
registres – at dokumentere, at beskæftigelseskravet er opfyldt, jf. § 4, stk. 2, i loven. Det 
forudsættes desuden, at Udbetaling Danmark på både sin hjemmeside og borger.dk ge-
nerelt oplyser om seniorpræmieordningen, og i den forbindelse også om de forhold, som 
der ifølge databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 1-2, skal oplyses om, når en 
dataansvarlig konkret skal opfylde en oplysningspligt.

[…]

Udbetaling Danmark er med lov om Udbetaling Danmark underlagt generelle krav om de-
res databehandling, på samme måde som andre offentlige myndigheder. Det er samtidig 
ved bekendtgørelse om en skattefri seniorpræmie sikret, at der ikke indhentes flere oplys-
ninger, end Udbetaling Danmark har brug for, for at kunne træffe en korrekt afgørelse af 
retten til en skattefri seniorpræmie. Der findes i øvrigt at være tilstrækkelig hjemmel til ind-
samlingen af oplysningerne i § 7 i lov om en skattefri seniorpræmie og § 12 i lov om Ud-
betaling Danmark.”

Datatilsynet har noteret sig, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har vurderet, at 
Udbetaling Danmarks indsamling af personoplysninger efter forslagets § 3, nr. 6, er omfattet 
af undtagelsen til oplysningspligten i databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 5, litra c. 

4. Datatilsynet forudsætter, at tilsynet vil blive hørt over den kommende bekendtgørelse, der 
nævnes i bemærkningerne til lovforslaget, såfremt denne har betydning for beskyttelsen af pri-
vatlivet i forbindelse med behandling af personoplysninger, jf. databeskyttelseslovens § 28. 

Kopi af dette brev sendes til Justitsministeriets Lovafdeling til orientering

Med venlig hilsen

Betty Husted



Fra: 1 - ERST Høring <hoering@erst.dk> 
Sendt: 9. september 2019 14:01 
Til: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering; Maja Dyrkjær Vedel; Charlotte 

Hvid Olavsgaard; Elisabeth Pilegaard 
Emne: Erhvervsstyrelsens høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov 

om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og 
almindelig førtidspension m.v. og lov om en skattefri seniorpræmie(ERST 
Sagsnr: 2019 - 11398) 

 
  
Kære Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering  

Erhvervsstyrelsen har modtaget høring vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om social 
pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om 
en skattefri seniorpræmie (Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og 
forøgelse af skattefri seniorpræmie). 

Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har modtaget lovforslaget i høring. 

  

TER vurderer, at forslaget ikke er erhvervsrettet og skal derfor ikke forelægges TER, jf. Vejledning om 
erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger.    

  

TER har på den baggrund ingen bemærkninger til lovforslaget. 
 
Såfremt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ikke er enig i denne vurdering, bedes I vende 
tilbage med henblik på, at TER dels vurderer de administrative konsekvenser af forslaget og dels 
afgiver bemærkninger til jeres vurdering af efterlevelsen af principperne for agil erhvervsrettet 
regulering.   
 
 
Kontaktperson vedrørende ovenstående bemærkninger:  
 
Julius Vinther Sørensen 
Student 
Tlf. direkte: 35 29 14 81 
E-post: JulSor@erst.dk 
  

 

mailto:JulSor@erst.dk


Med venlig hilsen 
 
Anne-Sofie Secher 
Stud.jur. 
 

ERHVERVSSTYRELSEN  
Team Jura 

 

Dahlerups Pakhus 

Langelinie Allé 17 

2100 København Ø 

Telefon: +45 35291000 

Direkte: +45 35291289 

E-mail: AnnSec@erst.dk 

www.erhvervsstyrelsen.dk 
 

ERHVERVSMINISTERIET 
 
Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om formål og 
lovgrundlag for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk.  
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk.  
  

mailto:AnnSec@erst.dk
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/
https://erhvervsstyrelsen.dk/privatlivspolitik
https://hjaelp.virk.dk/digital-post


Sagsnr. 19-2827
Vores ref. TDJ/kiak
9. september 2019

Høringsvar på udkast til lovforslag om forhøjelse af 
fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forhøjelse 
af skattefri seniorpræmie. 

Fagbevægelsens Hovedorganisation har fået udkast til lovforslag om forhøjelse af 
fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forhøjelse af den skattefri seniorpræmie i 
høring. Lovforslaget er en del af udmøntningen af den politiske aftale fra den 2. maj 2019 
mellem den tidligere VLAK-regering, RV og DF om seniorpension til nedslidte. Det fremgår af 
den politiske forståelse ”Retfærdig retning for Danmark”, at den ny regering vil gennemføre 
aftalen om seniorpension for nedslidte. 

Lovforslaget indeholder to hovedelementer, der begge har til formål at øge borgernes 
incitament for at arbejde efter pensionsalderen. 

Det ene element drejer sig at øge beløbsgrænserne ved personligt arbejde før fastsættelse af 
den personlige tillægsprocent og folkepensionens tillæg. Desuden foreslås det at forhøje folke- 
og førtidspensionisters fradragsbeløb i indtægtsgrundlaget for ægtefælles eller samlevers 
arbejdsindkomst. 

Det andet element drejer sig om at forhøje den nugældende seniorpræmie for personer, der 
arbejder 1.560 timer i de første 12 måneder efter pensionsalderen, fra kr. 30.000 til kr. 42.000 
og indføre en ny seniorpræmie på kr. 25.000 for personer, der arbejder 1.560 timer i perioden 
13 – 24 måneder efter pensionsalderen. 

Beløbsgrænser og pensionsmodregning mv.

Som udgangspunkt er FH positiv over for tiltag, der kan øge muligheder og incitament til 
gradvis tilbagetrækning. Det gælder både dem, der kan og vil arbejde efter pensionsalderen, 
og dem, der ønsker at trække sig gradvist tilbage, inden de når pensionsalderen. 

Lovforslaget vil kunne skabe bedre rammer for helt almindelige lønmodtagere, der ønsker at 
fortsætte på nedsat tid efter pensionsalderen, og for at deres ægtefæller kan have en høj 
tilknytning på arbejdsmarkedet. FH vil samtidig pege på, at effekten af de økonomiske 
incitamenter bør følges nøje, så indsigten i hvad der virker øges og risikoen for dødvægt kan 
forudsiges, beregnes og imødegås.

Lovforslagets bemærkninger klargør ikke estimat af beskæftigelseseffekten når 
beløbsgrænserne for personligt arbejde forhøjes og modregning lempes i pensionen pga. 
ægtefælle/samlevers indkomst. Det noteres blot i tabel 1 i lovforslaget almindelige 
bemærkninger, at 70.600 personer berøres af denne del af lovforslaget. For at vurdere 
forslagets effekt på arbejdsudbud og den offentlige saldo, vil FH foreslå, at 
Beskæftigelsesministeriet offentliggør beregninger af den forventede effekt på 
arbejdsudbuddet og det forventede dødvægtstab. 



Side 2 af 2

Seniorpension

FH gentager sin kritik seniorpræmien.

Det fremgår af lovforslagets bemærkninger side 15 og i tabel 3 side 16, at den samlede 
beskæftigelseseffekt beregnes til at udgøre 500 personer i alt, der vil yde ekstra mindst 
780.000 arbejdstimer i 2021. Det fremgår ligeledes af lovforslaget (tabel 3), at det samlede 
antal præmiemodtagere vil udgøre 9.750 personer i 2021. Heraf kan udledes, at (9.750 – 500) 
9.250 personer også uden præmien ville yde mindst 1.560 arbejdstimer fordelt på det første 
og andet år efter pensionsalderen. Det betyder, at dødvægtstabet udgør mindst (9.250*1.560) 
14.430.000 arbejdstimer, eller knap 95 pct. af det samlede antal arbejdstimer, der leveres for 
at modtage præmien. 

Det er FH’s opfattelse, at de i lovforslagets budgetterede midler til seniorpræmie, kan 
anvendes bedre og med større effekt til understøttende initiativer, der kan medvirke til at flere 
kan arbejde indtil pensionsalderen og til initiativer, der kan understøtte en gradvis 
tilbagetrækning. 

FH opfordrer derfor regeringen og forligskredsen til at genoverveje seniorpræmien og i stedet 
anvende midlerne på tiltag, der virker mere positivt på arbejdsudbud og beskæftigelse. 

Med venlig hilsen

Ejner K. Holst

Næstformand FH
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Den 5. september 2019. 
 

 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
Att.: star@star.dk, mdv@star.dk, cho@star.dk, epi@star.dk 
     
 
 
 
 
Faglige Seniorers bemærkninger til lovforslag om ændring af lov om social 
pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig 
førtidspension, lov om ændring af lov om skattefri seniorpræmie mv. 
(forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forhøjelse af 
skattefri seniorpræmie mv.) 
 

 
Faglige Seniorer har modtaget anmodning om at give bemærkninger til udkast til lovforslag 
om ændring af lov om social pension m.v. Lovforslaget er en udmøntning af den politiske 
aftale om seniorpension, som blev indgået mellem VLAK-regeringen, Dansk Folkeparti og 
Det Radikale Venstre og som den S-ledede regering har indvilget i at implementere og 
gennemføre.  
 
Med lovforslaget forhøjes fradragsbeløbet for arbejdsindkomstfør nedsættelse af den 
personlige tillægsprocent og pensionstillæg for folkepensionister, forhøjelse af 
fradragsbeløbet for ægtefælles og samlevers indkomst, forhøjelse af den skattefri 
seniorpræmie samt indførelse af skattefri seniorpræmie i det andet år efter pensionsalderen.  
 
Lovforslaget for virkning allerede for indeværende år 2019 og er dermed en forbedring af 
vilkårene for de regler, som blev aftalt ved aftalen om finansloven for 2019 udmøntet med 
vedtagelsen af lovforslag L135 i foråret 2019. Faglige Seniorer henviser i den sammenhæng til 
de fremsendte principielle bemærkninger til L135.  
 
Selvom de nu aftalte forbedringer vedrørende modregning af arbejdsindkomst til dels har 
rettet op på de skævheder, der er i samspillet mellem arbejdsindkomst og social pension, så 
konstaterer Faglige Seniorer, at der fortsat er betydelige grupper af folkepensionister, som 
rammes af endog meget høje sammensatte marginalskatter. Analyser i Seniortænketanken 
for et længere og godt arbejdsliv dokumenterer, at mange arbejdende pensionister betaler 
helt op til 80 procent i sammensat marginalskat. 
 
Faglige Seniorer mener derfor, at der er behov for en kraftig forenkling af forholdet mellem 
arbejdsindkomst, skat og pension. Men også en garanti for, at pensionister ikke betaler en 
højere sammensat marginalskat end andre lønmodtagere.  
 
Lovforslaget har som beskrevet virkning allerede fra 1. januar 2019. Og for mange seniorer vil 
det have en ikke ubetydelig effekt på deres pensionsforhold. Det vil givet skabe en 
uoverskuelig situation for de mange berørte og der er brug for en betydelig indsats for at 
udbrede informationen om de nye regler. 
 
Faglige Seniorer er fortsat af den opfattelse, at ministeriet undervurderer adfærdsændringen 
på arbejdsmarkedet. Mere end 70.000 berøres af forslagene om mere lempelig modregning, 
og det må forventes, at det vil øge tilskyndelsen til at arbejde sideløbende med modtagelsen 
af pension. Det vil i konsekvens heraf føre til, at de økonomiske udgifter ved gennemførelse af 
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forslagene efter skat og tilbageløb må forventes at blive mindre end det anførte i 
bemærkningerne til lovforslaget. 
 
Faglige Seniorer tager til efterretning, at den skattefri seniorpræmie bliver forhøjet og at der 
indføres en præmie også i det andet år efter folkepensionsalderen. Faglige Seniorer finder 
fortsat, at der kunne opnås en højere effekt ved at fortsætte stigningen i fradragsbeløb og 
nedsætte den procentuelle modregning. Det vil gavne mange af de seniorer, som har en 
lavere arbejdsindkomst.  
 
Faglige Seniorer bemærker, at man med fordel kunne lempe modregningen yderligere, som 
følge af ikke pensioneret ægtefælle og samlevers indkomst. 
 
Faglige Seniorer opfordrer til, at man får belyst de økonomiske konsekvenser for boligstøtten 
af de nye regler. 

 
 
 

Med venlig hilsen 
 

 
 

     
          Ole Ibsen    Palle Smed 
    Formand    Direktør 



 

fsd@socialchefforeningen.dk 
Tlf.: 55 36 27 30 

1 

 
Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering  
Sendt til mdv@star.dk, cho@star.dk, epi@star.dk og star@star.dk          

Vordingborg 
10. september 2019 

 
 
 
Høringssvar fra Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark (FSD) 
vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet al-
mindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en skattefri seniorpræmie (forhøjelse af fradragsbe-
løb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie) 
 
Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark (FSD) takker for mulighe-
den for at afgive høringssvar i forbindelse med udkast til lovforslaget.  
 
FSD mener, at de fire elementer i lovforslaget kan bidrage positivt til at øge pensionisternes motivation til 
at arbejde samt bidrage til at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet samtidig med, at det vil indebære en 
lidt bedre økonomi for dele af pensionsgruppen. 
  
Med hensyn til udbetalingen af seniorpræmien mener FSD, at der er fundet en god balance i, at præmien 
som udgangspunkt udbetales automatisk, men at der også er mulighed for at søge om præmien og mulig-
hed for at korrigere Udbetaling Danmarks oplysninger.  
 
FSD har ikke yderligere bemærkninger til lovforslaget. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
 
Helle Linnet  
Landsformand 
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Forsikring & Pension 

Philip Heymans Allé 1 

2900 Hellerup 

Tlf.: 41 91 91 91 

fp@forsikringogpension.dk 

www.forsikringogpension.dk 

 

Lotte Katrine Ravn 

Chefkonsulent, cand.polit. 

lkr@forsikringogpension.dk 

 

Sagsnr. GES-2019-00282 

DokID 387545 

 

 

Brancheorganisation 

for forsikringsselskaber 

og pensionskasser 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

Att.: mdv@star.dk, cho@star.dk, epi@star.dk, star@star.dk 

 

 

 

 

Høringssvar til forslag til lov om forhøjelse af fradragsbeløb og 

skattefri seniorpræmie 

Forsikring & Pension (F&P) har modtaget udkast til ”Lov om ændring af lov om 

social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig før-

tidspension m.v. og lov om en skattefri seniorpræmie (Forhøjelse af fradragsbeløb 

for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie)” i hø-

ring. 

 

Vi takker for muligheden for at komme med bemærkninger til lovforslaget, der 

udmønter dele af aftalen om ret til seniorpension for nedslidte.  

 

F&P har ingen specifikke kommentarer til lovforslaget, men finder det positivt, at 

man vil øge arbejdsudbuddet for seniorer.  

 

F&P er særligt glade for, at man udbygger initiativerne fra Finanslovsaftalen 2019 

for at gøre det mere attraktivt for ikke-pensionister, der er gift og samlevende 

med pensionister, at blive i beskæftigelse. Beskæftigede i sådanne familieforhold 

kan have en prohibitiv høj sammensat marginalskat. Denne marginalskat kan 

mindskes ved at forøge bundfradragene for den erhvervsaktive ægtefælles er-

hvervsindkomst. Denne forhøjelse er dog endnu ikke tilstrækkelig til at friholde 

lavindkomster for den høje sammensatte marginalskat. F&P vil derfor opfodre til, 

at regeringen fortsætter med at forhøje disse bundfradrag, da det vil forøge ar-

bejdsudbuddet yderligere blandt typisk lav- og mellemindkomster.   

Med venlig hilsen 

Lotte Katrine Ravn 
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Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ved e-mail af 2. 
september 2019 anmodet om Institut for Menneskerettigheders 

eventuelle bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring af lov om 
sygedagpenge (en enklere tilrettelæggelse af første opfølgningssamtale 

m.v.). 
 

Instituttet har ingen bemærkninger til udkastet. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
Mikkel Lindberg Laursen  

F U L D M Æ G T IG  
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Fra: Dorthe Hald Bergqvist 
Sendt: 28. august 2019 09:54 
Til: Maja Dyrkjær Vedel; Charlotte Hvid Olavsgaard; Elisabeth Pilegaard; Styrelsen for 

Arbejdsmarked og Rekruttering 
Emne: SV: Høringslisten vedhæftet: Lovforslag i ekstern høring. Høringsfrist 10. september 

2019 kl. 12. 
 
Til STAR 
 
Kulturministeriet har ingen bemærkninger til den fremsendte høring. 
 

 
Venlig hilsen 

 

Dorthe Hald Bergqvist 

Specialkonsulent 

Kulturministeriets Koncern HR 

HR-partner, ministerområdet 

 

Slots- og Kulturstyrelsen 

H.C. Andersens Boulevard 2 

1553 København V 

 

T 33 95 42 00 

M 33 74 55 48 

dhb@slks.dk | slks.dk 

 

 
 

Fra: Charlotte Hvid Olavsgaard <cho@star.dk>  
Sendt: 19. august 2019 16:09 
Til: Ankestyrelsen <ast@ast.dk>; atp@atp.dk; dnd@atp.dk; Kulturministeriet <kum@kum.dk>; da@da.dk; 
ds@socialraadgiverne.dk; dh@handicap.dk; info@danske-seniorer.dk; dt@datatilsynet.dk; dch@dch.dk; 
hoering@di.dk; Fagbevægelsens Hovedorganisation, <fh@fho.dk>; Faglige Seniorer, <ps@fagligsenior.dk>; 
Foreningen af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark, <fsd@socialchefforeningen.dk>; 
Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, <fsr@fsr.dk>; Foreningen Danske Revisorer, <fdr@fdr.dk>; 
Forsikring og Pension, <fp@forsikringogpension.dk>; fsr@fsr.dk; mbl@fsr.dk; KL, <kl@kl.dk>; Landsforeningen 
for førtidspensionister, <carle@nielsen.tdcadsl.dk>; Foertid@mail.dk; Rigsrevisionen, 
<info@rigsrevisionen.dk>; Rådet for Socialt Udsatte <post@udsatte.dk>; Udbetaling Danmark, <pote@atp.dk>; 
Ældre Sagen, <aeldresagen@aeldresagen.dk> 
Emne: Høringslisten vedhæftet: Lovforslag i ekstern høring. Høringsfrist 10. september 2019 kl. 12. 
 
Høringslisten er hermed også vedhæftet 

Med venlig hilsen 
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Charlotte Hvid Olavsgaard 

T 72 21 76 73 |  cho@star.dk  

 

Fra: Charlotte Hvid Olavsgaard  
Sendt: 19. august 2019 15:47 
Til: 'ast@ast.dk' <ast@ast.dk>; 'atp@atp.dk' <atp@atp.dk>; 'dnd@atp.dk' <dnd@atp.dk>; 'kum@kum.dk' 
<kum@kum.dk>; 'da@da.dk' <da@da.dk>; 'ds@socialraadgiverne.dk' <ds@socialraadgiverne.dk>; 
'dh@handicap.dk' <dh@handicap.dk>; 'info@danske-seniorer.dk' <info@danske-seniorer.dk>; 
'dt@datatilsynet.dk' <dt@datatilsynet.dk>; 'Det Centrale Handicapråd,' <dch@dch.dk>; 'DI,' <di@di.dk>; 
'Fagbevægelsens Hovedorganisation,' <fh@fho.dk>; 'Faglige Seniorer,' <ps@fagligsenior.dk>; 'Foreningen af 
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark,' <fsd@socialchefforeningen.dk>; 'Foreningen af 
Statsautoriserede Revisorer,' <fsr@fsr.dk>; 'Foreningen Danske Revisorer,' <fdr@fdr.dk>; 'Forsikring og 
Pension,' <fp@forsikringogpension.dk>; 'fsr@fsr.dk' <fsr@fsr.dk>; 'mbl@fsr.dk' <mbl@fsr.dk>; 'KL,' <kl@kl.dk>; 
'Landsforeningen for førtidspensionister,' <carle@nielsen.tdcadsl.dk>; 'Foer-tid@mail.dk' <Foer-tid@mail.dk>; 
'Rigsrevisionen,' <info@rigsrevisionen.dk>; 'Rådet for Socialt Udsatte,' <post@udsatte.dk>; 'Udbetaling 
Danmark,' <pote@atp.dk>; 'Ældre Sagen,' <aeldresagen@aeldresagen.dk> 
Emne: Lovforslag i ekstern høring. Høringsfrist 10. september 2019 kl. 12. 
 
Hermed sendes lovforslag i ekstern høring.  
Se venligst vedhæftede høringsbrev og lovforslag.  
 

Venlig hilsen   

Charlotte Hvid Olavsgaard  

Specialkonsulent  

Kontoret for Sociale Ydelser  

T 72 21 76 73 |  cho@star.dk  
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Følg os på LinkedIn 

Læs på star.dk om styrelsens håndtering af dine personoplysninger 

 

https://www.linkedin.com/company/s-t-a-r/
https://www.star.dk/om-styrelsen/privatlivspolitik/


 

  

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

Att.: mdv@star.dk, cho@star.dk, epi@star.dk 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Høringssvar til lovforslag om ændring af lov om social pension, lov 

om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtids-

pension m.v. og lov om en skattefri seniorpræmie (Forhøjelse af 

fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af 

skattefri seniorpræmie). 

 
Lederne har den 20. august 2019 modtaget ovennævnte lovforslag i hø-

ring. 

 

Lovforslaget er et led i udmøntningen af aftalen om ret til seniorpension 

for nedslidte.  

 

Med dette lovforslag udmøntes de dele af aftalen, der kan øge seniorers 

økonomiske incitamenter til at arbejde gennem en forhøjelse af fradrags-

beløbet for arbejdsindkomst, forhøjelse af fradragsbeløbet i indtægts-

grundlaget for ægtefælles og samlevers arbejdsindkomst, forhøjelse af 

den skattefri seniorpræmie og indførelse af en ny skattefri seniorpræmie 

for beskæftigede i det andet år efter folkepensionsalderen.    

 

Lederne støtter forslaget. Det er vigtigt, at der skabes økonomiske inci-

tamenter, som kan få flere til at blive på arbejdsmarkedet efter, at man 

har nået folkepensionsalderen. Det kan de foreslåede ændringer med-

virke til. 

 

    

Med venlig hilsen 

 
Kim Møller Laursen        

 
 

 

København 

den 10. september 2019  

 

  

 

 

Lederne 

 

Vermlandsgade 65 

2300 København S 

 

Telefon 3283 3283 

 

www.lederne.dk 
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Fra: 19kontor@rigsrevisionen.dk 
Sendt: 6. september 2019 10:47 
Til: Maja Dyrkjær Vedel; Charlotte Hvid Olavsgaard; Elisabeth Pilegaard; Styrelsen for 

Arbejdsmarked og Rekruttering 
Emne: SV: Høringslisten vedhæftet: Lovforslag i ekstern høring. Høringsfrist 10. september 

2019 kl. 12. 
 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 19. august 2019 sendt udkast til lovforslag om ændring af 
lov om socialpension, lov om højeste, mellemeste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov 
om en skattefri seniorpræmie i høring. 
 
Ministeriernes forpligtelse til at høre Rigsrevisionen er fastlagt af rigsrevisorloven, §§ 7 og 10 
(Lovbekendtgørelse nr. 101 af 19/01/2012) og angår revisions- og/eller regnskabsforhold, der kan have 
betydning for Rigsrevisionens opgaver.   
Vi har gennemgået lovforslaget/bekendtgørelsen og kan konstatere, at de fremsendte udkast til lovforslag ikke 
omhandler revisions- eller regnskabsforhold i staten eller andre offentlige virksomheder, der revideres af 
Rigsrevisionen.  
 
Vi har derfor ikke behandlet henvendelsen yderligere. 
 
Med venlig hilsen  
  
Mette E. Matthiasen 
Ledelsessekretariatet 
  

  

 
  

  
Landgreven 4 
DK-1301 København K 
  
Tlf. +45 33 92 84 00 
Dir. +45 33 92 85 73  
mem@rigsrevisionen.dk  

  
www.rigsrevisionen.dk 

 
 
 
 
 
 

Fra: Dorthe Stokholm Abel <da@rigsrevisionen.dk>  
Sendt: 19. august 2019 16:14 
Til: 19kontor@rigsrevisionen.dk 
Emne: VS: Høringslisten vedhæftet: Lovforslag i ekstern høring. Høringsfrist 10. september 2019 kl. 12. 
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http://www.rigsrevisionen.dk/
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Fra: Charlotte Hvid Olavsgaard <cho@star.dk>  
Sendt: 19. august 2019 16:09 
Til: Ankestyrelsen <ast@ast.dk>; atp@atp.dk; dnd@atp.dk; Kulturministeriet <kum@kum.dk>; da@da.dk; 
ds@socialraadgiverne.dk; dh@handicap.dk; info@danske-seniorer.dk; dt@datatilsynet.dk; dch@dch.dk; 
hoering@di.dk; Fagbevægelsens Hovedorganisation, <fh@fho.dk>; Faglige Seniorer, <ps@fagligsenior.dk>; 
Foreningen af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark, <fsd@socialchefforeningen.dk>; 
Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, <fsr@fsr.dk>; Foreningen Danske Revisorer, <fdr@fdr.dk>; 
Forsikring og Pension, <fp@forsikringogpension.dk>; fsr@fsr.dk; mbl@fsr.dk; KL, <kl@kl.dk>; Landsforeningen 
for førtidspensionister, <carle@nielsen.tdcadsl.dk>; Foertid@mail.dk; Rigsrevisionen <info@rigsrevisionen.dk>; 
Rådet for Socialt Udsatte <post@udsatte.dk>; Udbetaling Danmark, <pote@atp.dk>; Ældre Sagen, 
<aeldresagen@aeldresagen.dk> 
Emne: Høringslisten vedhæftet: Lovforslag i ekstern høring. Høringsfrist 10. september 2019 kl. 12. 
 
Høringslisten er hermed også vedhæftet 

Med venlig hilsen 

Charlotte Hvid Olavsgaard 

T 72 21 76 73 |  cho@star.dk  

  

Fra: Charlotte Hvid Olavsgaard  
Sendt: 19. august 2019 15:47 
Til: 'ast@ast.dk' <ast@ast.dk>; 'atp@atp.dk' <atp@atp.dk>; 'dnd@atp.dk' <dnd@atp.dk>; 'kum@kum.dk' 
<kum@kum.dk>; 'da@da.dk' <da@da.dk>; 'ds@socialraadgiverne.dk' <ds@socialraadgiverne.dk>; 
'dh@handicap.dk' <dh@handicap.dk>; 'info@danske-seniorer.dk' <info@danske-seniorer.dk>; 
'dt@datatilsynet.dk' <dt@datatilsynet.dk>; 'Det Centrale Handicapråd,' <dch@dch.dk>; 'DI,' <di@di.dk>; 
'Fagbevægelsens Hovedorganisation,' <fh@fho.dk>; 'Faglige Seniorer,' <ps@fagligsenior.dk>; 'Foreningen af 
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark,' <fsd@socialchefforeningen.dk>; 'Foreningen af 
Statsautoriserede Revisorer,' <fsr@fsr.dk>; 'Foreningen Danske Revisorer,' <fdr@fdr.dk>; 'Forsikring og 
Pension,' <fp@forsikringogpension.dk>; 'fsr@fsr.dk' <fsr@fsr.dk>; 'mbl@fsr.dk' <mbl@fsr.dk>; 'KL,' <kl@kl.dk>; 
'Landsforeningen for førtidspensionister,' <carle@nielsen.tdcadsl.dk>; 'Foer-tid@mail.dk' <Foer-tid@mail.dk>; 
'Rigsrevisionen,' <info@rigsrevisionen.dk>; 'Rådet for Socialt Udsatte,' <post@udsatte.dk>; 'Udbetaling 
Danmark,' <pote@atp.dk>; 'Ældre Sagen,' <aeldresagen@aeldresagen.dk> 
Emne: Lovforslag i ekstern høring. Høringsfrist 10. september 2019 kl. 12. 
  
Hermed sendes lovforslag i ekstern høring.  
Se venligst vedhæftede høringsbrev og lovforslag.  
  

Venlig hilsen   

Charlotte Hvid Olavsgaard  

Specialkonsulent  

Kontoret for Sociale Ydelser  
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Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

  

  

10. september 2019 

Ref.nr.:UDK-01-01-

000311373 

Oplys venligst ved 

henvendelse  

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om en 
skattefri seniorpræmie (Forøgelse af skattefri seniorpræmie)  

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 19. august 2019 sendt 

ovennævnte lovforslag i høring. 

Den del af udkast til lovforslag, der vedrører forslag til ændring af lov om social pension, 

lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig førtidspension mv. vil blive besvaret i 

et særskilt høringssvar. 

Vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om en skattefri seniorpræmie har 

Udbetaling Danmark følgende bemærkninger: 

Udbetaling Danmark har ikke bemærkninger til de konkrete bestemmelser, men alene 

til de forventede implementerings- og driftsomkostninger. 

Implementerings- og driftsomkostninger  

Seniorpræmieordningen forventes fortsat at medføre implementeringsomkostninger for 

18,4 – 22 mio. kr. ekskl. moms.  

 

Udbetaling Danmark forudsætter, at implementeringsomkostningerne i 2019, 2020 og 

2021 betragtes som en samlet sum således, at omkostninger, der ikke afholdes i 2019 

eller 2020, kan benyttes til udvikling i 2020 og/eller 2021.  

 

De årlige omkostninger til administration af Seniorpræmieordningen forventes ved fuld 

indfasning at udgøre 6,6 – 7,7 mio. kr. ekskl. moms.  

  



   

 

1 

 

 
 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
 
 

10. september 
2019 

 
 
 
 

Høring over udkast til lovforslag vedrørende forhøjelse af fradragsbeløb for 

folkepension og førtidspension. 

 
Udbetaling Danmark har den 19. august 2019 modtaget høring over udkast til lovforslag om ændring af lov 

om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension 

m.v.(Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension). 

 

Udbetaling Danmark har også modtaget høring over udkast til lovforslag om forøgelse af skattefri 

seniorpræmie. Denne høring vil blive besvaret særskilt. 
 

Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension 

 

I udkastet til lovforslaget om ændring af pensionslovene foreslås: 
1) en forhøjelse af fradragsbeløb for indtægt ved personligt arbejde før fastsættelse af den personlige 

tillægsprocent og pensionstillæg for folkepensionister 
2) en forhøjelse af en folke- eller førtidspensionists fradragsbeløb i indtægtsgrundlaget for ægtefælles 

eller samlevers indkomst 
 
Ændringerne skal have virkning fra 1. januar 2019. 
 
Indledende bemærkninger 

 

Udbetaling Danmark har vurderet de administrative konsekvenser ved ændringerne, såfremt disse 

systemunderstøttes fra ultimo november 2019, men med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2019 inklusiv 

straksregulering af mediecheck og ældrecheck ultimo november 2019. Helbredstillægget vil blive fastsat på 

ny med virkning fra den 1. december 2019. 

 

Det er i lovforslaget oplyst, at knap 100.000 pensionister vurderes at være berørte af lovforslaget. 

 

Bemærkninger vedrørende systemunderstøttelsen 

 

For at kunne imødekomme ønsker om at kunne straksregulere ældrecheck og mediecheck ultimo november 

2019, skal Udbetaling Danmarks leverandører igangsætte udviklingsarbejdet inden lovens vedtagelse. Det 

betyder, at der skal gives tilsagn om, at udviklingsomkostningerne vil blive dækket uagtet lovens 

vedtagelse. 

 

Udbetaling Danmarks leverandør (KMD) oplyser, at den månedlige pensionskørsel i november afvikles fra 

den 15. november 2019. For med sikkerhed at have den nødvendige kalendertid til at kunne omregne 

samtlige sager inden pensionskørslen, skal satserne være Udbetaling Danmark i hænde senest d. 5. 

november 2019. Da pensionskørslen afvikles fra den 15. november 2019, er det nødvendigt at starte 

omregningen senest den 6. november 2019, såfremt pensionen ultimo november skal udbetales med 

ændrede satser. 

 

Det betyder, at lovændringerne skal være vedtaget senest den 5. november 2019, for at udbetalingerne 

ultimo november kan indeholde de nye satser med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2019. 
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Udbetaling Danmark har undersøgt muligheden for at flytte kørslen, som det var muligt med 

satsændringerne som følge af finanslov 2019. Grundet de store sagsmængder og kontroller, kan 

pensionskørslen kun afvikles over en weekend. Udbetaling Danmark har derfor undersøgt om der evt. var 

muligt at flytte afviklingen af månedskørslen til den efterfølgende weekend den 22. november 2019. Dette 

har Udbetaling Danmarks leverandør (KMD) meddelt ikke er en mulighed, da der i november måned efter 

pensionskørslen påbegyndes et antal store årskørsler, herunder den årlige fastsættelse pr. 1. januar 2020. 

Perioden frem til afvikling af udbetalingskørsel for januar 2020 vil da blive for kort, og dermed udsættes 

pensionsudbetalingen sidst i december måned for januar 2020 for høj risiko. Det er derfor kun muligt at 

afvikle kørslen i weekenden fra den 15. november 2019. 

 

Bemærkninger vedrørende udbetaling af pension 

 

En implementering med udbetalingen sidst i november vil betyde, at en regulering til december (for de 

forudbetalte) vil blive udbetalt sammen med december pensionen. Såfremt der opstår en ny 

opgørelsesperiode inden 1. december, anvendes kun forøget bundfradrag i den aktuelle opgørelsesperiode. 

Ligeledes vil en øget værdi af bundfradrag for januar til november (for de bagudbetalte), blive udbetalt 

sammen med november pensionen. Såfremt, der opstår en ny opgørelsesperiode inden 1. november, 

anvendes kun forøget bundfradrag i den aktuelle opgørelsesperiode. Tidligere opgørelsesperioder 

udbetales i forbindelse med efterreguleringen. Udbetaling Danmark tager samtidig forbehold for, at det 

endnu ikke er belyst, om der vil være eventuelle konsekvenser, som følge af de endnu ikke 

systemunderstøttede praksisændringer (gennemført på baggrund af STAR´s vejledende udtalelse af 2. juli 

2018) i forhold til de sager, som allerede er håndteret manuelt. 

 
Det forudsættes, at hvis pensionisten eller dennes ægtefælle/samlever dør og der ikke bliver efterreguleret 

grundet manglende årsopgørelse, vil efterlevende ikke få udbetalt en eventuel regulering for den periode, 

hvor afdøde indgår i beregningsgrundlaget jf. gældende praksis ved dødsfald. 

 

Det forudsættes også, at førtidspensionister, der går fra at ligge under grænsen for indbetaling til ATP 

og/eller supplerende arbejdsmarkedspension og som nu kommer over grænsen, ikke indbetaler med 

tilbagevirkende kraft for månederne januar-oktober/november, idet KMD’s system ikke kan håndtere en 

indbetaling, som følge af en regulering. 

 

Bemærkninger vedrørende udbetaling af boligstøtte 

 

Forhøjelsen af fradragsbeløbene for folke- og førtidspensionister vil også kunne påvirke boligstøtten. For de 

forudbetalte pensionister vil en regulering af pensionstillægget for januar til og med november 2019 udbetales med 

den ordinære december udbetaling ultimo november. Udbetalingen kan påvirke boligstøtten for december, og det 

kan betyde et fratræk i den boligstøtte, der udbetales den 1. februar 2020. Ligesom en øget værdi af bundfradrag 

for januar til december (for de forudbetalte) vil påvirke boligstøtten for december 2019 ligeledes med et 

fratræk i den boligstøtte, der udbetales den 1. februar 2020. 

 

For de bagudbetalte pensionister vil en regulering af pensionstillægget for januar til og med oktober 2019 

udbetales med den ordinære udbetaling af november pensionen ultimo november. Udbetalingen kan 

påvirke boligstøtten for november, og det kan give et fratræk i den boligstøtte, der udbetales den 1. januar 

2020. Ligesom en øget værdi af bundfradrag for januar til november (for de bagudbetalte) vil påvirke 

boligstøtten for november 2019 ligeledes med et fratræk i den boligstøtte, der udbetales den 1. januar 2020. 

 

I besvarelsen om omkostningsestimatet er der ikke medtaget øgede driftsomkostninger til manuel 

fordeling af de regulerede indkomster til de respektive vedrører-perioder (problematikken om flyt af 

indkomst), samt den øgede belastning hos Udbetaling Danmarks Kundeservice for en stigning i 

telefoniske henvendelser, samt klagehåndtering. 

 

Bemærkninger vedrørende udbetaling af børnetilskud til pensionister 
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Forhøjelsen af fradragsbeløbene for pensionister vil også påvirke børnetilskud til visse pensionister efter 

børnetilskudslovens § 4, stk. 3, nr. 4 og 5. Ændringen vil medføre, at en andel af pensionisternes 

indtægtsgrundlag vil komme under grænsen for bortfald af pensionstillæg. Disse pensionister skal dermed 

have reguleret deres børnetilskud, idet der kun skal ske aftrapning af børnetilskuddet, hvis 

indtægtsgrundlaget overstiger grænsen for bortfald af pensionstillæg. Idet er ikke ændres på 

berettigelsesreglerne, vil andelen af de berørte pensionister ikke ændres - der vil alene ske en ændring af, 

hvor meget der udbetales i særligt børnetilskud til den berørte gruppe pensionister.   
 
 
Bemærkninger vedrørende udbetaling af ældrecheck og mediecheck 

 

En positiv regulering af ældrecheck og mediecheck vil blive udbetalt som en straksregulering ultimo 

november 2019. Pensionister, der ikke er berettiget til ældrecheck eller mediecheck med de nuværende 

satser, modtog afslag på pensionsmeddelelsen ultimo januar 2019. For den gruppe borgere vil 

ældrechecken og mediechecken kunne udbetales i forbindelse med straksreguleringen ultimo november 

2019, hvis borger er berettiget efter de nye satser. I forhold til ældrecheck gælder det kun, hvis borger har 

en oplyst formue under formuegrænsen. 

 

Reguleringer af satsen for berettigelse til ældrecheck og mediecheck ultimo november 2019 vil dog alene 

gælde hændelser, hvor tillægsprocenten ændres til en højere tillægsprocent. Hvis der er situationer, hvor til-

lægsprocenten ville blive mindre og borgerne dermed ville være berettiget til en lavere ældrecheck, vil 

denne regulering først håndteres ved efterreguleringen. 

 

Ved en genberegning i november 2019 på baggrund af de nye fradragssatser, vil der også være 

folkepensionister, som går fra 0 til en positiv personlig tillægsprocent. Hvis formuen er oplyst og under 

formuegrænsen, vil ældrecheck blive udbetalt som en straksudbetaling ultimo november. Er formuen 

uoplyst, vil der ikke kunne ske en straksudbetaling ultimo november, men først når borger har oplyst en 

formue under formuegrænsen. 

 

Af lovforslaget fremgår, at borger skal oplyse sin formue inden 31. december 2019. Udbetaling vil foreslå, at 

der står senest den 31. december 2019, således at formuen er rettidigt oplyst, hvis borger oplyser sin formue 

den 31. december 2019. 

 

Hvis borger skal kunne afgive formueoplysninger indtil årets udgang, vil Udbetaling Danmark skulle sende 

et manuelt brev til borger om at oplyse formue pr. 1. januar 2019 til brug for vurdering af berettigelse til 

ældrecheck. Dette vil så skulle følges op af en afgørelse om tilkendelse eller afslag på ældrecheck. 

Omkostningerne til manuel håndtering indgår i estimaterne nedenfor. 

 

En eventuel tilbageregulering af tillægsprocenten til årets start kan påvirke Danmarks Radios nedsættelse 

af medielicens. Vedrørende eventuelle ændringer til Danmarks Radios processer henvises til Danmarks 

Radio. 

 

Estimerede drifts- og implementeringsomkostninger som følge af forhøjelse af fradragsbeløb for 

folkepension og førtidspension 

 

Udbetaling Danmarks estimat for interne implementeringsomkostninger fremgår nedenfor, jf. tabel 1. Det 

bemærkes, at estimaterne er omfattet af betydelig usikkerhed. 

 

Ændringerne skal indarbejdes i både Udbetaling Danmarks nuværende og fremtidige pensionsløsning. 

Som tidligere nævnt, er det i lovforslaget vurderet, at den berørte persongruppe vil være knap 100.000 

pensionister. Denne antagelse ligger til grund for estimaterne. 

 

Hovedparten af omkostningen til ændringerne i den eksisterende pensionsløsning (KMD) indgår ikke i 

tabellen nedenfor, da disse forventes at være omfattet af lovvedligehold. Der er dog en mindre omkostning 

forbundet med målretning, udsøgning samt brevudsendelse til den berørte gruppe som ikke er omfattet af 

lovvedligehold, denne omkostning fremgår af tabellen. 
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Ændringerne til den nye pensionsløsning (Netcompany) forventes at kunne indarbejdes i løsningen, så de 

har effekt fra de første udbetalinger, der foretages, dvs. ultimo november 2019. Der vil være behov for 

mindre tilpasninger af breve i forhold til efterreguleringen i 2020 for hele 2019, da beregningsgrundlaget i 

visse tilfælde skal udvides til at indeholde to forskellige fradrag, for hhv. den foreløbige beregning, og den 

der anvendes i efterreguleringen. 

 

Estimatet nedenfor vedrører desuden omkostninger til Udbetaling Danmarks interne implementering af 

ændringerne. De interne omkostninger dækker over omkostningerne til Udbetaling Danmarks egen 

indsats, såsom juridiske afklaringer og tilretning af breve i såvel den eksisterende som den fremtidige 

pensionsløsning. 

 

Portoomkostningerne dækker over at det forventes, at der skal udsendes yderligere pensionsmeddelelser, 

til en stor del af denne målgruppe i november 2019 og igen i december 2019, fordi der altid sendes en 

pensionsmeddelelse, når der sker ændringer i det udbetalte beløb. 

 

Tabel 1: Oversigt over estimerede interne udviklingsomkostninger og portoomkostninger, som følge af 

forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension   
Mio. kr. 

(ekskl. Moms PL 2019) 
 

 Leverandøromkostninger (KMD) 0,4 - 0,6 

   
 Leverandøromkostninger (Netcompany) 0,8 - 0,9 

 Udbetaling Danmarks egen indsats (både vedrørende nuværende og 0,7 - 0,8 

 fremtidig pensionsløsning)  

 Portoomkostninger 0,5 - 1,0 

   
 I alt 2,3 – 3,2 
   

 
 

 

Samlet set forventes udviklingsomkostningerne forbundet med implementeringen af ændringen at beløbe 

sig til 2,3 – 3,2 mio. kr. 

 

Udbetaling Danmark forventer desuden, som en konsekvens af ændringerne, at have meromkostninger 

forbundet med den løbende drift på pension primært i 2019, men også i 2020. Estimatet for driftsomkostningerne 

fremgår af tabel 2. Det bemærkes, at estimaterne er omfattet af betydelig usikkerhed. 

 
Tabel 2: Oversigt over estimerede driftsomkostninger, som følge af forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension 

og førtidspension 

 

 Mio. Kr. (ekskl. Moms PL 2019) 2019 2020 
    

 Driftsomkostninger i alt 0,1-0,5 0-0,2 

    
 

 

De samlede meromkostningerne til drift i 2019 forventes at beløbe sig til 0,1-0,5 mio. kr., mens 

meromkostningerne forventes at være 0-0,2 mio. kr. i 2020. 

 

Meromkostningerne i 2019 dækker primært over en forventning om en begrænset stigning i antallet af 

telefonopkald som følge af de ekstra brevudsendelser ultimo november. I 2020 dækker omkostningerne 

over telefonopkald i forbindelse med ekstra brevudsending ultimo december 2019 samt henvendelser i 

forbindelse med efterreguleringen. 
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Høringssvar vedrørende forslag til lov om social pension mm (Forhøjelse af 

fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri 

seniorpræmie) 

 

Forslaget er en udmøntning af en del af aftalen om ret til seniorpension for nedslidt. Ældre Sagen 

er tilfreds med, at incitamentet til at fortsætte på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen 

styrkes. Der er behov for et højt antal beskæftigede i fremtiden, og hvis flere vælger frivilligt at 

fortsætte på arbejdsmarkedet, giver det bedre muligheder for en værdig tilbagetrækning for de, 

der er nedslidte, og ikke kan fortsætte med at arbejde til folkepensionsalderen. 

Der er 4 elementer i forslaget: 

 

1. Forhøjelse af det særlige fradrag for arbejdsindkomst ved opgørelsen af 

indkomstgrundlaget for regulering af pensionstillæg og den personlige tillægsprocent fra 

100.008 kr. til 122.004 kr. 

2. Forhøjelse af den del af en ikke-pensioneret ægtefælles indtægt, der ikke indgår i 

indkomstgrundlaget for regulering af pensionstillægget fra 50% af indtægt op til 307.700 

kr. til 54% af indtægten uden loft 

3. Forhøjelse af seniorpræmien for personer født i 1954 eller senere for det første år efter 

opnåelse af folkepensionsalderen 30.000 kr. til 42.000 kr. 

4. Indførelse af seniorpræmie for personer født i 1954 eller senere for det andet år efter 

opnåelse af folkepensionsalderen på 25.000 kr. 

Der er tale om elementer, der også indgik i finanslovsaftalen for 2019 for at styrke 

arbejdsudbuddet.  

 

Vedrørende pkt. 1, forslaget om at øge fradraget for arbejdsindkomst, skal Ældre Sagen bemærke, 

at fradraget ikke reguleres i takt med lønudviklingen. Det betyder, at pensionister vil kunne 

arbejde stadig færre timer i årene efter 2019. Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets 

familietypemodel, svarer det nuværende fradrag på 100.008 kr. kun til 84.130 kr. i 2025 opgjort i 

2019-niveau. 

 



 

Side 2 af 2 

 

Når fradraget nu foreslås forhøjet til 122.004 kr. i 2019, savner Ældre Sagen i endnu højere grad 

en begrundelse for, at fradraget samtidig udhules ved at det antal timer, det skal være muligt at 

arbejde uden modregning i folkepensionen, løbende bliver nedsat. 

 

Da vi gjorde opmærksom på problemet ved den seneste forhøjelse af fradraget, blev det i 

høringsnotatet bemærket, at grunden til den manglende lønregulering af fradraget var, at ”det 

ikke er en del af aftalen at indføre en årlig regulering af bundfradraget”. Når der nu foreslås en 

yderligere forhøjelse af fradraget, opfordrer vi til at man ved samme lejlighed sikrer at så 

fradraget reguleres med lønudviklingen ligesom de øvrige satser og fradrag for 

folkepensionisterne.  

 

Vedrørende pkt. 3 og 4 om seniorpræmien skal Ælde Sagen ligesom ved indførelsen af 

seniorpræmien anføre, at vi finder at den skattefri seniorpræmie også bør omfatte årgang 1953, 

der ikke var omfattet af reglerne om skattenedslag for seniorer, og som heller ikke bliver omfattet 

af seniorpræmien, selv om de i øvrigt arbejder fuld tid. 

 

Det er ikke rimeligt at årgang 1953 bliver forbigået, når senere tilbagetrækning fra 

arbejdsmarkedet ellers bliver belønnet. Når seniorpræmien foreslås forlænget til også at gælde 

det 2. år efter opnåelse af folkepensionsalderen, bliver urimeligheden endnu større, fordi mange i 

årgang 1953, endnu ikke er i det andet år efter opnåelse af folkepensionsalderen. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Adm. Direktør  
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