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Høringssvar til lovforslag om udveksling af informationer mellem Udbetaling 

Danmark og pensionsinstitutter 

Vi har modtaget forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark (Udsøgning 

af målgrupper til brug for rådgivning om aldersforsikring, aldersopsparing eller sup-

plerende engangssum i obligatoriske arbejdsmarkedspensioner). Vi takker for at få lej-

lighed til at afgive bemærkninger1. 

LO, DA og Forsikring & Pension har tidligere hilst det velkomment, at der er taget 

væsentlige skridt til at løse samspilsproblemet med den målrettede aldersopsparing og 

det ekstra pensionsfradrag. De tre organisationer må dog gentage, at aldersopsparingen 

er et komplicereret produkt, der giver en række udfordringer med at leve op til regerin-

gens målsætning om, at aldersopsparing skal udbredes bredt. Det er en udfordring for 

den enkelte lønmodtager, men også for pensionsselskaberne, der skal understøtte pen-

sionsopsparerne i at vælge den bedste måde at spare op på. 

Under folketingsbehandlingen af lovforslag L 16 om målretningen af aldersopsparing 

i december 2017 blev det fastslået, at en omlægning til aldersopsparing fra en fradrags-

berettiget ordning kunne have store negative konsekvenser for rådighedsbeløbet for 

pensionsopsparere, der enten selv modtager indkomstafhængige overførselsindkomster 

eller deler husstand med en overførselsindkomstmodtager. Det er derfor ikke givet, at 

aldersopsparing er en god løsning for alle. 

En bred udrulning af aldersopsparing kræver samtidigt, at aldersopsparing kan indgå 

som standardelement i arbejdsmarkedspensionsordningerne. Det er derfor nødvendigt, 

at pensionsselskaberne får en overordnet indsigt i, om pensionsopspareren kan blive 

negativt påvirket af at indbetale til aldersopsparing. Denne indsigt kan kun skaffes ved 

at få information fra de offentlige myndigheder. 

Vi er derfor glade for, at regeringen nu fremsætter dette lovforslag, som gør det muligt 

for pensionsselskaberne at få oplysninger på meget overordnet niveau om tilstedevæ-

relsen af visse overførselsindkomster hos pensionsindbetaleren eller i dennes husstand. 

                                                 
1 LO’s svar er afgivet med forbehold for efterfølgende godkendelse i relevante styrende organer. 
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Vi vil rose regeringen for at have fundet en passende balance mellem hensynet til at 

give pensionsopsparerne den bedst mulige pensionsopsparing – ved at sikre pensions-

selskaberne et tilstrækkeligt rådgivningsgrundlag – og hensynet til at beskytte person-

oplysninger ved, at der kun udveksles absolut mindst muligt information under til-

strækkeligt høje krav til databehandlingen. 
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