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UNDER PROTEKTION AF
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

Høringssvar vedr. lovforslag om Seniorpensionsenheden
Hermed fremsendes høringssvar fra Kræftens Bekæmpelse. Indledningsvist takker foreningen
for muligheden for at deltage i høringen.
Kræftens Bekæmpelse har ved høringssvar af 22. november 2019 til Danske Patienter fremsat
bemærkninger til lovforslaget vedrørende indførelse af seniorpension. I forbindelse med den
efterfølgende høring om udmøntningen af ordningen, henviste foreningen til høringssvaret af
22. november 2020.
Der er nu udsendt yderligere en høring. Den aktuelle høring vedrører etablering af etableringen af den statslige myndighed, Seniorpensionsenheden, som pr. 1. januar 2021 skal have
myndighedsansvaret for tilkendelse af seniorpension.
Kræftens Bekæmpelse har i den forbindelse følgende bemærkninger vedrørende afgørelseskompetence og klageadgang.
Afgørelseskompetence
I forhold til hvilken myndighed, som har afgørelseskompetencen, fastholder Kræftens Bekæmpelse bemærkningerne fra høringssvaret af 22. november 2019. For den enkelte borger kan
det opleves som forvirrende, at sager om social pension som udgangspunkt behandles af kommunerne, men at seniorpensionen derimod – efter en overgangsperiode – skal behandles i
statsligt regi. Det er et bekymringspunkt, om borgere i målgruppen for seniorpension kan gennemskue, hvornår der skal rettes henvendelse til hhv. kommunen og til den statslige styrelse.
Det fremgår i øvrigt uklart på hvilken baggrund det lægges til grund, at en nyetableret statslig
myndighed vil kunne levere en højere kvalitet i vurderingen af ansøgninger om seniorpension
end kommunerne, som behandler øvrige sager om social pension.

Klageadgang
Med den gældende lovgivning om seniorpension er det kommunerne, der som første instans
træffer afgørelse. Det fremgår af lov om social pension, at kommunalbestyrelsens afgørelser
(herunder sager om seniorpension) kan påklages til Ankestyrelsen. Dvs. at der aktuelt er mulighed for prøvelse af sin sag af en statslig styrelse, såfremt man har fået et afslag på seniorpension.
Der ses ikke med det fremsendte lovforslag at være lagt op til, at afgørelser fra Seniorpensionsenheden om tilkendelse af seniorpension kan påklages. Hvis der ikke bliver en klageadgang
for borgere, som har fået afslag på seniorpension, vil borgere retssikkerhedsmæssigt blive stillet dårligere med lovforslaget end med den gældende lovgivning.
Kræftens Bekæmpelse er opmærksom på, at der foreslås indførelse af tilsyn med Seniorpensionsenheden og nedsættelse af et praksiskoordineringsudvalg. Men det vurderes, at dette
ikke kan erstatte en klageadgang, hvor borgeren kan få en fornyet konkret og individuel prøvelse af sin sag.
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