AFTALETEKST
Aftale om ingen modregning i social pension
og efterløn på arbejdspladser, som varetager
opgaver med fordrevne fra Ukraine

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Alternativet,
Kristendemokraterne og Bent Bøgsted på vegne af arbejdsfællesskabet af løsgængere (Liselott Blixt, Hans Kristian Skibby, Karina Adsbøl, Marie Krarup og Lise
Bech) er enige om, at folke-, senior- og førtidspensionister og efterlønsmodtagere
ikke skal modregnes i pensionen eller efterlønnen på grund af egne eller en samlever/ægtefælles indtægt fra arbejde inden for offentlige og private velfærdssektorer i
relation til fordrevne fra Ukraine. Aftalepartierne er således enige om at belønne
dem, der gerne vil give en ekstra hånd i denne ekstraordinære situation. Ordningen
omfatter indtægter fra den 1. april 2022 til og med 31. december 2022.
Aftalepartierne er enige om, at ordningen omfatter indtægter fra nyansættelser samt
mer- og overarbejde inden for følgende private og offentlige velfærdsområder:
Dagtilbud og private pasningsordninger
Grundskoler
Ungdoms- og voksenuddannelse
Det sociale område (dag-og døgntilbud efter serviceloven, botilbudslignende tilbud og friplejeboliger samt leverandører af ydelser efter serviceloven, som ikke
 leveres inden for rammerne af et tilbud)
 Ældreplejen (plejehjem og plejecentre, herunder friplejehjem samt hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb, vedligeholdelsestræning, genoptræning og forebyggende hjemmebesøg)
 Den kommunale og regionale sundhedssektor (forebyggelse, behandling, pleje
og genoptræning i kommunalt regi samt fx udredning og behandlingstilbud i sygehusvæsenet og regionalt etablerede almen medicinske sundhedstilbud)





Aftalepartierne er enige om, at der ved nyansættelser kan ses bort fra al indtægt fra
den pågældende ansættelse på en arbejdsplads, som har modtaget fordrevne fra
Ukraine den 17. marts 2022 eller senere. Derudover er aftalepartierne enige om, at
ekstraindtægter fra mer- eller overarbejde i eksisterende ansættelser heller ikke skal
modregnes. Der kan først ses bort fra indtægter modtaget fra den 1. april 2022 og
året ud.
Aftalepartierne er enige om, at den enkelte arbejdsopgave ikke behøver at kunne
relateres direkte til håndteringen af fordrevne fra Ukraine, men at arbejdsindtægterne skal komme fra en arbejdsplads, som har berøring med fordrevne – dvs. at arbejdspladsen enten selv varetager opgaver med fordrevne, eller samarbejder med
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en arbejdsplads, der varetager sådanne opgaver. Sidstnævnte gælder eksempelvis
samarbejde omkring ressourcefordeling, herunder fordeling af personale.
Økonomi

Aftalen forventes med betydelig usikkerhed at indebære merudgifter på ca. 3,7
mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. i 2023. Heraf vedrører 2,2 mio. kr. i 2022 og 1,3
mio. kr. i 2023 administrative konsekvenser til implementering og sagsbehandling.
Forslaget finansieres af de generelle reserver.
Indberetning til Udbetaling Danmark og a-kasserne

Aftalepartierne er enige om, at Udbetaling Danmark og a-kasserne har ansvaret for
vejledning af borgerne. Udbetaling Danmark og a-kasserne kan kun vejlede overordnet om, hvad der kan forstås ved opgaver på arbejdspladsen relateret til håndtering af fordrevne fra Ukraine, og ikke i forhold til konkrete situationer.
Aftalepartierne er endvidere enige om, at ordningen skal administreres på samme
måde som corona-ordningen, jf. Aftale om ingen modregning i pension for ekstraindtægter i relation til COVID-19. Det indebærer, at pensionisten og efterlønsmodtageren skal foretage en digital indberetning til hhv. Udbetaling Danmark og a-kasserne vedr. indtægter fra omfattede arbejdspladser.
Pensionisten/efterlønsmodtageren skal ved indberetning afgive en tro- og loveerklæring på, at de indberettede oplysninger er korrekte. Derudover skal pensionisten/efterlønsmodtageren vedlægge en erklæring fra arbejdsgiveren, som enten erklærer, at pensionisten/efterlønsmodtageren selv eller for pensionisters vedkommende om samlever/ægtefælle er ansat efter særloven trådte i kraft eller har haft
merindtægter fra eksisterende arbejde, og at arbejdspladsen hører under ordningen.
Udbetaling Danmark og a-kasserne vil gennem stikprøver kunne kontrollere de
indberettede indtægter.
Modregning i pension for indtægter i relation til fordrevne fra Ukraine fra 1. april
2022 til 31. december 2022 efterbetales i perioden fra juni til september 2023.
Ikrafttrædelse

Aftalepartierne er enige om, at lovforslaget skal hastebehandles for at sikre ikrafttrædelse i indeværende samling.
Aftalen er forligsbelagt af seniorpensionsforligskredsen. Der vil blive søgt opbakning til gennemførelse af ordningen hos forligskredsen bag Aftale om ret til seniorpension for nedslidte.
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