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Akademikerne høringssvar ang. lov om ændring af lov om 
social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almin-

delig og almindelig førtidspension m.v., lov om arbejdsløs-
hedsforsikring m.v. og lov om midlertidig opholdstilladelse 

til personer, der er fordrevet fra Ukraine 

(Ingen modregning i social pension og efterløn på arbejdspladser, som varetager 
opgaver med fordrevne fra Ukraine, og ændring af skæringsdato for udrejse af 
Ukraine ved meddelelse af opholdstilladelse) 

 

 

Akademikerne takker for lovforslaget og muligheden for at give et hø-

ringssvar.  

 

Akademikerne har kun få bemærkninger til lovforslaget. 

  

Akademikerne finder det positivt, at lovgivningen justeres, så personer, 

der ønsker at bidrage til at løfte den store opgave, det er at byde de 

fordrevne fra Ukraine velkommen, kan gøre det, uden at det er en øko-

nomisk ulempe.  

 

Det kan overvejes at supplere med en ordning, så også visse selvstæn-

dige, der yder en indsats for de fordrevne fra Ukraine, fritages for mod-

regning. Nogle faggrupper traditionelt organiseret som selvstændige 

frem for som lønmodtagere, og mange af disse vil kunne yde et relevant 

bidrag, herunder læger, psykologer, fysioterapeuter, tandlæger m.v. 

 

Derudover kan det i kølvandet på loven overvejes at se på en mere ge-

nerel lempelse af modregning af arbejdsindkomst i sociale pensioner. 

Dette kan være en relevant kilde til et øget arbejdsudbud. 

 

Akademikerne står til rådighed for uddybende bemærkninger. 

 

Cheføkonom Martin Laurberg mrl@ac.dk eller politisk konsulent Henrik 

Hagelskjær hth@ac.dk kan kontaktes i denne sammenhæng. 
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