
Aftale om ingen modregning i pension for 

ekstraindtægter i relation til COVID-19  

 Februar 2021 

 

 

  
 

  

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-

parti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Nye Borgerlige er enige om, at folke-, se-

nior og førtidspensionister ikke skal modregnes i pensionen på grund af egne eller 

en samlever/ægtefælles merindtægter, der kan tilskrives mer- eller overarbejde, 

som er relateret til COVID-19. Ordningen omfatter merindtægter fra marts 2020 til 

og med december 2021.  

Aftalepartierne er enige om, at ordningen omfatter alle typer mer- og overarbejde, 

der kan tilskrives COVID-19. Ordningen er ikke afgrænset til brancher, fag eller 

jobfunktioner, og omfatter både offentligt og privat ansatte. Ved mer- og overar-

bejde menes alt arbejde, der går ud over det aftalte i henhold til ansættelseskontrak-

ten, og som giver ret til betaling for det ekstra arbejde, dvs. gælder også bonusser 

og særlige tillæg, der direkte kan knyttes op på den ekstra arbejdsindsats. Tilsva-

rende vil deltidsansatte, som under COVID-19 har merarbejde, være omfattet. 

 

Indberetning til Udbetaling Danmark (UDK) 

Aftalepartierne er enige om, at pensionisten skal foretage en digital indberetning til 

Udbetaling Danmark (UDK) vedr. de merindtægter, der skyldes mer- eller overar-

bejde i relation til COVID-19. Pensionisten skal ved indberetning afgive en tro- og 

love-erklæring på, at de indberettede oplysninger er korrekte og kan henføres til 

COVID-19-relateret mer- eller overarbejde. Derudover skal pensionisten vedlægge 

en arbejdsgivererklæring, som erklærer, at pensionisten eller dennes samlever/æg-

tefælle har haft merindtægter fra den givne arbejdsplads som følge af mer- eller 

overarbejde, og at det ekstra arbejde kan relateres til COVD-19. Samtidig skal rele-

vante lønsedler vedlægges som dokumentation. 

Udbetaling Danmark foretager en validering af, at den påkrævede dokumentation 

er tilstede (tro- og love-erklæring, lønseddel og arbejdsgivererklæring). Udbetaling 

Danmark fratrækker den indberettede merindtægt i det indtægtsgrundlag, som lig-

ger til grund for pensionsberegningen. Der foretages alene fradrag i indtægtsgrund-

laget for beregning af førtids-, senior og folkepension (grundbeløb, pensionstillæg 

og den supplerende pensionsydelse).  

Dette sker i forbindelse med den årlige efterregulering af pensionen, således at kor-

rektionen for COVID-19-relaterede merindtægter opgøres sammen med evt. øvrig 

efterregulering. Det er resultatet af den samlede efterregulering, der afgør, om pen-

sionisten får en efterbetaling af pension, hvis der er modregnet for meget. Hvis 

pensionisten er blevet modregnet som følge COVID-19-relaterede merindtægter i 

løbet af året, vil vedkommende få pengene efterbetalt ved den årlige efterregule-

ring. 
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Merindtægter i relation til COVID-19 fra 2020 tilbagebetales i perioden fra juni til 

september 2021. Merindtægter i relation til COVID-19 fra 2021 tilbagebetales i 

juni til september 2022.  

Aftalepartierne er enige om, at ordningen indføres uden nærmere afgrænsning af, 

hvad der kan betragtes som merarbejde ifm. COVID-19. Ordningen etableres i til-

lid til, at borgere og arbejdsgivere godt kan vurdere, hvornår merindtægter kan til-

skrives mer- eller overarbejde i relation til COVID-19. Aftalepartierne er endvidere 

enige om, at Udbetaling Danmark har ansvaret for vejledning af borgerne. Udbeta-

ling Danmark kan kun vejlede overordnet om, hvad der kan forstås ved mer- eller 

overarbejde relateret til COVID-19, og ikke i forhold til konkrete situationer.  

Udbetaling Danmark foretager stikprøvebaseret kontrol af den indberettede doku-

mentation fx i sager med høje indberettede beløb m.v. Misbrug fsva. dokument-

falsk og urigtige oplysninger og erklæringer til det offentlige vil blive håndteret i 

strafferetssystemet. Der vil i indberetningsløsningen, herunder vejledningen fra 

UDK, blive gjort opmærksom på konsekvenserne ved misbrug. 

Det forventes, at aftalen med betydelig usikkerhed vil koste staten omkring 60 mio. 

kroner årligt de næste to år inklusiv implementering og driftsomkostninger. 

Aftalen finansieres af de midler, der er afsat til håndtering af COVID-19 

Ikrafttrædelse 

Folke-, senior- og førtidspensionister, som er blevet modregnet i pensionen i 2020 

for egne eller partnerens merindtægter, fra mer- eller overarbejde relateret til CO-

VID-19, forventes at kunne indberette de relevante merindtægter til Udbetaling 

Danmark fra 1. maj til 31. maj 2021. Derefter indgår indberetningerne i efterregu-

leringen i juni.  

Aftalepartierne er enige om, at lovforslaget skal behandles ved en hurtig lovgiv-

ningsproces i Folketinget. 


