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Høringssvar vedrørende lovforslag om afskaffelse af indtægtsregulering af 
folke-, senior- og førtidspension på grund af ægtefælle eller samlevers 
arbejdsindtægt samt sikring mod frakendelse af førtidspension i en treårig 
periode m.v. 
 
Lovforslaget er en del af en samlet aftale, der skal give pensionister og deres ægtefæller/ 
samlevere større incitament til at arbejde. 
 
Ældre Sagen er meget tilfreds med, at modregningsreglerne ændres, så ægtefæller og 
samlevere til pensionister samt folkepensionister får bedre incitament til at arbejde. 
Afskaffelsen af modregningen vil betyde, at pensionister og deres ægtefæller/samlevere i 
fremtiden i højere grad vil bidrage til at løse problemerne med mangel på arbejdskraft. 
Herudover vil afskaffelsen af modregning af arbejdsindtægt medføre en forenkling af 
pensionsberegningen, der gør det lettere at gennemskue gevinsten ved at arbejde mere. 
 
Vi synes dog, at det er ærgerligt, at der kun fremsættes forslag om ophævelse af 
modregningen af en ægtefælle eller samlevers arbejdsindtægt, mens lovforslaget om 
afskaffelse af modregningen af en folkepensionists egen arbejdsindkomst i pensions-
tillægget og grundbeløbet først skal fremsættes i efteråret 2022 ifølge den tidsplan, som 
Finansministeriet har offentliggjort i forbindelse med den opdaterede aftale. 
 
Når lovforslaget først planlægges fremsat til efteråret, øger det risikoen for, at det ikke kan 
træde i kraft 1. januar 2023. Efter Ældre Sagens opfattelse vil det have større effekt på 
arbejdsudbuddet, hvis afskaffelsen af modregning af egne arbejdsindkomst i 
folkepensionen kan træde i kraft fra 1. januar 2023. Virkningen på arbejdsudbuddet bliver 
mindre på kort sigt, hvis lovændringen ikke har effekt fra 1. januar 2023. Selvom loven får 
tilbagevirkende kraft fra januar 2023, jf. aftaleteksten, kan den sene fremsættelse betyde, at 
afskaffelsen af modregningen først kommer til at indgå i efterreguleringen af 
folkepensionen i 2024. 
 
I øvrigt undrer det os, at afskaffelsen af modregning af egen arbejdsindtægt i 
folkepensionen ikke er nævnt i bemærkningerne til nærværende lovforslag, og at der ikke 
gives en begrundelse for, at lovforslaget om afskaffelse af modregningen af egen 
arbejdsindkomst ikke fremsættes samtidig med lovforslaget om afskaffelse af modregning 
af ægtefælle eller samlevers arbejdsindtægt. 
 
Forslagets enkelte dele 
 
Varmetillæg 
Hidtil har to samlevende pensionister haft samme personlige tillægsprocent, men 
ophævelsen af modregningen af ægtefælle/samleveres arbejdsindtægt betyder, at et 
pensionistpar ikke længere altid har samme personlige tillægsprocent. 
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I lovforslaget foreslås det, at varmetillægget fortsat skal beregnes med den personlige 
tillægsprocent for den pensionist, der har søgt tillægget, selvom et par kan opnå et højere 
varmetillæg, hvis det var den anden ægtefælle/samlever, der havde søgt varmetillægget. 
 
Vi mener ikke, at der er hold i den begrundelse, der gives i lovbemærkningerne vedrørende 
varmetillægget. Det anføres at ”Det vurderes imidlertid at være mest hensigtsmæssigt, at 
der ikke ændres i reglerne om og administrationen af varmetillægget. Dette skyldes særligt 
hensynet til en administrativt enkel ordning for pensionisterne”. 
 
Vi er overbeviste om, at de pensionister, der får mindre i varmetillæg, fordi deres personlige 
tillægsprocent er lavere end ægtefælles/partners, vil finde dette urimeligt. Som det fremgår 
af bemærkningerne, er dokumentationen for varmeudgiften den samme, uanset hvilken 
ægtefælle der søger varmetillægget. Forskellen er alene den personlige tillægsprocent og 
dermed størrelsen af varmetillægget. Det vil ikke gøre ordningen mere indviklet for den 
enkelte pensionist, hvis varmetillægget til par altid beregnes med den personlige 
tillægsprocent, der er højest. 
 
Ældre Sagens foreslår derfor, at lovforslaget ændres, så varmetillægget til par, hvor begge 
er pensionister, altid beregnes med den personlige tillægsprocent for den pensionist, der 
har den højeste personlige tillægsprocent. Det vil være mest enkelt for pensionisterne. 
 
Øvrige forslag vedrørende modregning af arbejdsindkomst 
Ældre Sagen er enig i de øvrige forslag vedrørende modregning af arbejdsindtægt, bl.a. at 
der ikke ændres i grundlag for personlige tillæg, og at negativ personlig indkomst fortsat 
medregnes ved opgørelse af indkomstgrundlaget for par. 
 
Førtidspension 
Ældre Sagen er betænkelig ved den foreslåede ændring af bestemmelsen om at gøre 
førtidspensionen hvilende.  
 
Som udgangspunkt giver ændringen en førtidspensionist sikkerhed for, at førtidspensionen 
ikke kan frakendes i en treårig periode, men samtidig fremgår det af bemærkningerne, at 
kommunen vil kunne inddrage lønindkomst i treårsperioden ved vurderingen af, om 
førtidspensionen senere skal frakendes.  
 
Bestemmelsen kan således give førtidspensionister, der i en periode har høj indkomst ved 
arbejde, en ”falsk tryghed”.  
 
Da vi her taler om borgere med dokumenterede begrænsninger i arbejdsevnen, forslår 
Ældre Sagen, at førtidspensionen – som tilfældet er for personer på gammel ordning – 
gøres hvilende for den del af gruppen, som ønsker at fortsætte på arbejdsmarkedet, således 
at gruppen altid har et forsørgelsesgrundlag at falde tilbage på. 
 
Vi skal yderligere bemærke, at hvis der indføres en fast beløbsgrænse på 220.000 kr. for at 
gøre førtidspensionen hvilende, kan det føre til, at førtidspensionister, der i perioder har 
mulighed for at opnå en høj arbejdsindtægt, begrænser deres arbejdsudbud, for at holde sig 
under denne beløbsgrænse.  
 
Venlig hilsen 
 
 
Bjarne Hastrup 
Adm. direktør 


