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Kære Bjarne Hastrup 

 

Jeg skriver til dig igen på baggrund af dit brev af 21. november 2018 om nedsættel-

se af folkepensionen som følge af udbetalte feriepenge. 

 

Jeg orienterede dig i december 2018 om, at jeg havde bedt Styrelsen for Arbejds-

marked og Rekruttering om at undersøge praksis og problemet i de pågældende sa-

ger, fordi det fremgik af din henvendelse, at der tilsyneladende er en praksis i Ud-

betaling Danmark og Ankestyrelsen, hvor feriegodtgørelse ved fratrædelse fejlag-

tigt indgår ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget for beregningen af pensionen. 

 

Jeg har nu fået svar fra styrelsen, og jeg kan oplyse, at det fortsat er min klare op-

fattelse, at reglerne er, som jeg tidligere har beskrevet. Det vil sige, at feriegodtgø-

relse ikke skal indgå i indtægtsgrundlaget for beregningen af pensionen, hvis pensi-

onisten kan dokumentere, at indkomsten er feriegodtgørelse ved fratrædelse, og at 

vedkommende er fratrådt før overgangen til pension. 

 

Undersøgelsen har således vist, at det er muligt for pensionister at få den pension, 

de er berettiget til efter reglerne og myndighedernes nuværende praksis, hvis pen-

sionisten kan dokumentere, at indkomsten er feriegodtgørelse ved fratrædelse, og at 

vedkommende er fratrådt før overgangen til pension. 

 

Undersøgelsen viser dog også, at der– i en bestemt type af sager – er en praksis i 

Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen, hvor det ikke kan udelukkes, at feriegodt-

gørelse ved fratrædelse fejlagtigt indgår ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget for 

beregningen af pensionen. Samtidig overlades en stor del af ansvaret for at løse det 

eventuelle problem til borgeren selv. 

 

Jeg henviser til vedlagte notat, hvor styrelsen redegør nærmere for problemet i de 

pågældende sager og for hvordan sagerne håndteres i praksis i Udbetaling Dan-

mark, Ankestyrelsen og Skattestyrelsen. 

 

Jeg er glad for, at vi nu har fået undersøgt sagen til bunds, og at styrelsen når frem 

til, at det er muligt for pensionisterne at få den pension, de er berettiget til. Men jeg 

er ikke tilfreds med, at sagsgangen skal være så vanskelig for pensionisterne, som 

den tilsyneladende er i en bestemt type af sager. 
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Jeg vil derfor sørge for, at der snarest muligt fremsættes et lovforslag, hvor regler-

ne ændres og præciseres. I den forbindelse vil jeg også se på, hvordan pensionister 

kan gøres opmærksom på, at deres feriegodtgørelse ved fratrædelse fejlagtigt kan 

have indgået ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for beregning af deres pension, 

således at deres beregning kan blive berigtiget.   

 

Jeg takker igen for din henvendelse, og jeg vil for en god ordens skyld nævne, at 

jeg som minister ikke har mulighed for at tage stilling til den konkrete sag, som 

Ankestyrelsen har afgjort, og som du henviste til i dit brev af 21. november 2018. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 
 

Troels Lund Poulsen 


