
 

 

 

Adressaterne på vedlagte hørringsliste  Styrelsen for Arbejdsmarked 

og Rekruttering 

Vermundsgade 38 

2100 København Ø 

T +45 72 21 74 00 

E star@star.dk 

www.star.dk 

CVR 55568510 

7. marts 2022 

J.nr. 22/04784      

 

Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om social pen-

sion, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almin-

delig førtidspension m.v. og lov om en aktiv beskæftigelsesind-

sats (Afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og 

førtidspension på grund af ægtefælle eller samlevers arbejds-

indtægt samt sikring mod frakendelse af førtidspension i en 

tre-årig periode m.v.) 

 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sender hermed udkast til lovforslag 

om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet alminde-

lig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Af-

skaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund af æg-

tefælle eller samlevers arbejdsindtægt samt sikring mod frakendelse af førtidspen-

sion i en tre-årig periode m.v.) i ekstern høring.  

Lovforslaget følger af aftale om Hurtigere i job og et stærkere arbejdsmarked, som 

er en del af en række reformer, der blev indgået af Regeringen (Socialdemokratiet) 

og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristendemokra-

terne den. 21. januar 2022. Aftalen blev opdateret den 4. marts 2022. 

Med lovforslaget indføres ved lov, at der ikke skal ske fradrag i folke-, senior og 

førtidspensionen som følge af en eventuel ægtefælle eller samlevers indtægt ved 

personligt arbejde. Dermed skal en eventuel ægtefælle eller samlevers indtægt ved 

personligt arbejde, ikke indgå ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget til brug for be-

regning af folke-, senior- eller førtidspension.  

Med lovforslaget indføres endvidere en midlertidig ordning, hvor kommunerne i en 

tre-årig periode ikke kan frakende førtidspension. 

Med lovforslaget foretages en ændring i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 

hvormed ordningen om en mindre intensiv indsats også vil omfatte modtagere af 

tidlig pension og seniorpension. 

Høringsliste og udkast til lovforslaget vedlægges. 
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Høringsfrist 

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

bejdsmarked og Rekruttering, star@star.dk, Louise Kristensen lkri@star.dk og 

Mette Pedersen mepe@star.dk senest mandag den 21. marts 2022 kl. 12.00.  

Venlig hilsen 

Louise Kristensen 

Fuldmægtig 

Ydelsespolitisk Center 

T +45 7221 7526 

E lkri@star.dk 
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