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Høring over ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspensi-

on 

Beskæftigelsesministeriet sender hermed vedlagte udkast til ændring af lov om Ar-

bejdsmarkedets Tillægspension (Udvidelse af ATP’s bestyrelses indstillingsret 

vedr. tarifgrundlaget m.v.) i ekstern høring.  

Efter indstilling fra ATP’s bestyrelse er der udarbejdet lovforslag til ændring af lov 

om Arbejdsmarkedets tillægspension med henblik på fremsættelse af beskæftigel-

sesministeren. 

 

Lovforslaget indeholder følgende elementer: 

 Det foreslås, at ATP’s bestyrelse skal have mulighed for at investere op til en 

fjerdedel af den del af bidraget, der går til garanterede pensioner, mere frit, så 

muligheden for forbedrede afkast øges mod der løbes en større risiko.  

 

 Der foreslås en ændring af afdækningsstrategi, så der kan tilføres en investe-

ringsmæssig merrisiko med deraf følgende forventet højere afkast til afdæk-

ningsporteføljen. Ændringen frigiver et større milliardbeløb, der vil kunne inve-

steres med højere risiko og forventet højere afkast til gavn for medlemmerne. 

Denne ændring bygger blandt andet på en ændring af ATP’s regnskabsbekendt-

gørelse. Det er Finanstilsynet, der udsteder denne bekendtgørelse, og det følger 

af lovforslaget, at Finanstilsynet og ATP på baggrund af lovforslaget vil igang-

sætte arbejdet med ny bekendtgørelse i 2021 med henblik på ikrafttrædelse 1. 

januar 2022. 

 

 Der sker en kodificering af ATP’s bestyrelse praksis med i visse situationer at 

beslutte at tildele bonus til ATP’s pensionister som bidrag til at realværdisikre 

disses pensioner, og dermed afvige fra, at bonus tildeles til alle medlemmer, så 

længe dette anses for rimeligt.  

 

 Endelig indeholder lovforslaget en række tekniske ændringer og moderniserin-

ger. Fx konsekvensændres ATP-loven i forhold til sammenlægningen af FTF og 

LO i FH m.v. 
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Eventuelle bemærkninger til udkastet til lovforslag bedes sendt til post@bm.dk og 

Valentina Shabaj, senest fredag den 19. februar 2021. 

 

Med venlig hilsen 

 

Valentina Shabaj 
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