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Høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om 

Arbejdsmarkedets Tillægspension (Udvidelse af bestyrelsens indstillingsret 

vedrørende tarifgrundlaget m.v.) 

 
Ifølge ATP-loven skal ATP tilstræbe en langsigtet bonuspolitik, der sikrer pensionernes 

realværdi. Realværdisikringen er særlig vigtig, fordi ATP er et vigtigt supplement til 

folkepensionen for de fleste pensionister i Danmark.  

Den nuværende forretningsmodel er udfordret af den lave rente på obligationer, der gør det 

vanskeligt at sikre realværdien af pensionerne. 

Efter Ældre Sagens opfattelse er forslaget om at give ATP større frihed i investerings-

politikken og ved tilskrivning af bonus et godt svar på denne udfordring. Det styrker ATP’s 

rolle som en del af den søjle i pensionssystemet, der sikrer den grundlæggende økonomiske 

tryghed for pensionisterne – nu og i fremtiden. 

Med forslagene om indførelse af et ”markedsbidrag” og opbygningen af en ”kapitalbuffer” 

øges ATP’s muligheder for at investere i en diversificeret portefølje af aktier og andre 

aktiver, der kan forventes at give et højere afkast, men som også medfører en større risiko. 

Vi lægger vægt på, at den øgede investering i aktiver med højere risiko sker samtidig med, 

at den fulde garanti for pensioner under udbetaling bevares, og at der tilstræbes en 

begrænset usikkerhed om udviklingen i pensionsretten frem mod pensionsalderen. 

Det er vigtigt, at ATP fastholder pensionsgarantien i en verden, hvor arbejdsmarkeds-

pensionerne bevæger sig i retning af ugaranterede pensioner, der kan stige og falde fra år til 

år i takt med markederne. 

Vi noterer os også med stor tilfredshed, at forslaget giver ATP’s bestyrelse mulighed for at 

tilskrive udbetalingsbonus i situationer, hvor bonusreserven er under det niveau, hvor der 

kan tilskrives bonus til alle medlemmer.  

I dag repræsenterer ATP den største pension – udover folkepensionen – for ca. halvdelen af 

folkepensionisterne. Derfor er det vigtigt, at ATP’s bestyrelse gives mulighed for at 

prioritere realværdisikring af pensioner under udbetaling – inden for de rammer, der 

fremgår af bemærkningerne til lovforslaget. 

I takt med at arbejdsmarkedspensionerne vokser i størrelse, vil ATP-pensionen komme til 

at fylde mindre, især for de grupper, der blev omfattet af arbejdsmarkedspensioner i 

begyndelsen af 90’erne og frem. Der er dog stadig mange i den erhvervsaktive alder, der 
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slet ikke eller kun i begrænset omfang er omfattet af andre pensionsordninger end ATP. 

Derfor er det vigtigt, at ATP også fremover kan sikre realværdien af pensionen, og her giver 

de foreslåede ændringer af investeringspolitikken større mulighed for vækst i pensionen for 

de yngste medlemmer. 

Ældre Sagen skal dog påpege, at hvis ATP-pensionen skal blive ved med udvikle sig i takt 

med priser og lønninger, er det også nødvendigt, at bidraget til ATP reguleres i takt med 

priser og lønninger. 

Bemærkninger til enkelte punkter 

Det fremgår af bemærkningerne, at markedsbidragsdelen gradvist aftrappes frem mod 

pensionsalderen, så pensionen ved pensionsalderen er en fuldt garanteret livrente. Det 

fremgår imidlertid ikke, hvornår en del af bidraget ophører med at blive placeret i 

markedsdelen. Stopper bidraget til markedsdelen, når konverteringen til fuld garanteret 

livrente begynder, eller fortsætter det til pensionsalderen? 

Vi noterer os, at bortset fra de nærmere regler om bonuspolitikken, hvor ATP får mulighed 

for at prioritere realværdisikringen, skal ATP fortsat anmelde pensionsgrundlag mm. til 

Finanstilsynet.   

Ældre Sagen har ikke bemærkninger til de foreslåede moderniseringer af loven mht. 

kapitalisering af engangsbeløb, beløbsgrænser for dødsfaldsydelser, tilpasning til højere 

pensionsalder, mulighed for eftergivelse af omkostninger mm. 
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