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Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om social pension 

og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og alminde-

lig førtidspension m.v. (Ret til at få fratrukket merindtægt som 

følge af mer- eller overarbejde relateret til covid-19 ved ind-

tægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension m.v.) 

 

Hermed sendes udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension og lov 

om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Ret 

til at få fratrukket merindtægt som følge af mer- eller overarbejde relateret til co-

vid-19 ved indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension m.v.) i ekstern 

høring.  

Lovforslaget følger af Aftale om ingen modregning i pension for ekstraindtægter i 

relation til COVID-19, som blev indgået af regeringen, V, DF, RV, SF, EL og NB, 

d. 24. februar 2021. 

Lovforslaget fremsættes dags dato med henblik på at kunne træde i kraft d. 27. 

april.  

Med lovforslaget indføres en ordning, hvorefter merindtægter, der kan tilskrives 

mer- eller overarbejde, som er relateret til covid-19, ikke skal medregnes ved opgø-

relsen af indtægtsgrundlaget til brug for beregning af folke-, senior- eller førtids-

pension. Ordningen vil omfatte merindtægter, der er udbetalt i perioden fra marts 

2020 til og med december 2021, og som udbetales som følge af mer- eller overar-

bejde, der kan tilskrives covid-19.  

For pensionister, der vælger at træde til for at hjælpe ved at påtage sig covid-19-re-

lateret lønmodtagerarbejde og således fra den 1. marts 2020 eller senere får en ind-

tægt fra et nyt ansættelsesforhold relateret til covid-19 uanset, om der er tale om 

hoved- eller bibeskæftigelse, foreslås det, at der vil kunne ses bort fra hele indtæg-

ten. En sådan indtægt vil således i sin helhed blive anset for at være en merindtæg-

ter, som der vil skulle ses bort fra ved beregning af pension. 

Høringsfrist  

Eventuelle bemærkninger til lovforslaget skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmar-

ked og Rekruttering, star@star.dk, Helle Sølvsten, hels@star.dk, og Louise Har-

tung Rohde, loro@star.dk senest tirsdag den 6. april 2021, kl. 12. 
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Venlig hilsen 

Louise Hartung Rohde  

Fuldmægtig 

Ydelsespolitisk center 

T 72 21 76 70 | loro@star.dk 
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