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Høring over udkast til lovforslag om ændring lov om social 

pension og lov om ophævelse af lov om den sociale pensions-

fond (Tildeling af anciennitet til tidlig pension for perioder un-

der opskoling og ophævelse af lov om den sociale pensions-

fond) 

 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sender hermed udkast til lovforslag 

om ændring lov om social pension og lov om ophævelse af lov om den sociale pen-

sionsfond (Tildeling af anciennitet til tidlig pension for perioder under opskoling 

og ophævelse af lov om den sociale pensionsfond) i ekstern høring. 

Med lovforslaget foreslås det, at perioder under opskoling som led i et ansættelses-

forhold med supplerende aflønning under opskolingen, f.eks. fra plejemedhjælper 

eller omsorgsassistent til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassi-

stent, tæller med i beregning af anciennitet til tidlig pension.  

Det foreslås endvidere at justere bestemmelsen om medregning af praktikperioder 

på SU-berettigende uddannelser, idet den gældende formulering er for snæver, da 

det fremgår, at der skal være tale om skolepraktik. Det er hensigten, at alle obliga-

toriske praktikperioder på SU-berettigende uddannelser skal kunne medregnes til 

anciennitet. 

Endelig indeholder lovforslaget et teknisk forslag om at ophæve lov om den sociale 

pensionsfond. Det skyldes, at midlerne i Den Sociale Pensionsfond er opbrugt. 

Lovforslaget forventes at blive fremsat for Folketinget November II med henblik 

på at træde i kraft den 31. december 2022.  

Høringsliste og udkast til lovforslag vedlægges. 

Høringsfrist 

Eventuelle bemærkninger til udkast til lovforslaget bedes sendt til Styrelsen for Ar-

bejdsmarked og Rekruttering, star@star.dk, Helle Sølvsten hels@star.dk og Anne 

Louise Laurberg all@star.dk senest mandag den 26. september 2022 kl. 12.00.  
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Venlig hilsen 
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