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Høring vedrørende udkast til forslag til lov om af lov om social
pension og forskellige andre love (Indførelse af ret til Tidlig
Pension)

Hermed sendes høring vedrørende udkast til forslag til lov om af lov om social
pension og forskellige andre love (Indførelse af ret til Tidlig Pension).
Lovforslaget udmønter en del af Aftale om en ny ret til tidlig pension, som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti den
10. oktober 2020.
Med lovforslaget indføres Tidlig Pension for personer, der har tre år eller mindre til
folkepensionsalderen, og som har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet.
Lovforslaget skal ses i sammenhæng med de eksisterende ordninger for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. For at sikre, at ordningen med Tidlig Pension målrettes de personer, der er startet tidligt med at arbejde, og som har haft et langt og
ofte fysisk hårdt arbejdsliv, vil ordningen blive baseret på, hvor mange år, man har
været på arbejdsmarkedet seks år før folkepensionsalderen.
Ordningen vil tage udgangspunkt i, at man for at opnå ret til tre års tidlig pension
skal være startet på arbejdsmarkedet som 16-årig. Det betyder, at der for personer,
der kan gå på tidlig pension i 2022 i henholdsvis 1, 2 eller 3 år, vil det være en betingelse, at man har henholdsvis 42, 43 eller 44 års anciennitet på arbejdsmarkedet,
når man er 61 år. Alderen for opgørelse og antallet af år vil følge udviklingen i folkepensionsalderen.
Tidlig Pension er en ny ordning, der giver en ny rettighed, som modsat førtidspension og seniorpension ikke afhænger af visitation og tilkendelseskriterier, men baserer sig på objektivt konstaterbare kriterier i form af tid på arbejdsmarkedet som
det bærende element.
Lovforslaget forventes at blive fremsat den 18. november 2020, og det foreslås, at
loven træder i kraft den 1. januar 2021.
Vi skal venligst bede om evt. bemærkninger til lovforslaget senest onsdag den 18.
november 2020, kl. 12.
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Evt. bemærkninger skal sendes til Anne Hedegaard, aih@star.dk, Anne Louise
Laurberg, all@star.dk, Flemming Frandsen, flf@star.dk, og star@star.dk.

Venlig hilsen
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