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Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov
om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension
m.v. og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund af ægtefælle eller
samlevers arbejdsindtægt samt sikring mod frakendelse af førtidspension
i en tre-årig periode m.v.)
Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) takker for høringen. FA har følgende bemærkninger til
høringen.
Presset på arbejdsmarked er nu på det højeste niveau siden 2008. Vi står i en situation med akut
mangel på arbejdskraft på både private og offentlige arbejdspladser, og disse rekrutteringsudfordringer forventes at fortsætte mange år endnu. Det er derfor afgørende, at vi som samfund fortsætter med at skabe de bedst mulige rammer for at få alle ressourcer i spil. Det gælder Ikke mindst
seniorerne.
Det er derfor vigtigt, at danskerne har gode incitamenter til at arbejde og spare op. Generelt medfører modregning af privat pensionsopsparing i offentlige ydelser, at danskernes pensionsopsparing får en mindre værdi, hvilket påvirker deres incitamenter til opsparing og arbejde.
FA vil derfor gerne kvittere overfor aftaleparterne, at der ikke fremadrettet skal ske fradrag i folke, senior- og førtidspensionen, som følge af en eventuel ægtefælle eller samlevers indtægt ved
personligt arbejde. Vi mener, at denne ændring er et vigtigt skridt på vejen til at få skabt bedre
incitamenter for privat pensionsopsparing og flere hænder på arbejdsmarked.
I takt med, at danskernes arbejdsliv forlænges, bliver behovet for fleksibilitet sidst i arbejdslivet
større. Denne fleksibilitet bør i høj grad være selvbetalt og derfor bør incitamenterne til opsparing
også forbedres yderligere, således modregningsregler ikke står i vejen for at tage sig et arbejde
både før og efter folkepensionsalderen. Vi håber derfor regeringen vil fortsætte med at have fokus
på at forbedre incitamenterne til privat pensionsopsparing og se positivt på de kommende anbefalinger fra Kommissionen for tilbagetrækning og nedslidning.
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