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UNDER PROTEKTION AF
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

Lovforslag L67 vedrørende indførelse af seniorpension
Idet der henvises til høringsbrev af 19. november 2019 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering, fremsendes hermed bemærkninger fra Kræftens Bekæmpelse.
Med lovforslaget ønsker man at erstatte den eksisterende seniorførtidspension med den nye
seniorpension.
Den eksisterende seniorførtidspension
Betingelserne for den eksisterende seniorførtidspension er følgende:





Man må højst have 5 år til pensionsalderen.
Man skal have haft langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet i tiden, inden man søger
seniorførtidspension. Dette forstås sædvanligvis på den måde, at man skal have arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år.
Arbejdsevnen skal være væsentligt og varigt nedsat i forhold til de erhverv, man ville
kunne varetage. Man må ikke kunne klare et almindeligt arbejde.
Kommunerne behandler ansøgningerne og træffer afgørelse.

Ulemperne ved den eksisterende ordning om seniorførtidspension er at den ikke har haft det
forudsatte omfang. Dertil kommer, at kommunerne og Ankestyrelsen har haft en for streng
praksis af, hvornår arbejdsevnen er tilstrækkelig nedsat til at være omfattet af ordningen.
Dette fremgår bl.a. af Ankestyrelsens principafgørelse 12-19. Der er eksempler på, at der er
givet afslag på seniorførtidspension, på trods af, at borgeren kun havde en arbejdsevne på 6
timer om ugen.
Den foreslåede seniorpension
Ifølge det fremsendte høringsmateriale er betingelserne for den nye seniorpension følgende:




Man må højst have 6 år til folkepensionsalderen.
Man skal have haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt
mindst 20-25 års beskæftigelse.
Arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job.



I en overgangsperiode er det kommunerne, der skal træffe afgørelse i sagen, men det
er hensigten, at ordningen skal overgå til en central myndighed i statsligt regi.

Kræftens Bekæmpelses vurdering
Efter en sammenligning af den eksisterende ordning og den foreslåede ordning, ser Kræftens
Bekæmpelse positivt på, at adgangen til seniorpension er lempet i forhold til, hvornår man
kan søge pensionen. Med den nye ordning kan man søge om pensionen på et tidligere tidspunkt, og graden af arbejdsevnenedsættelsen er præciseret.
I forhold til hvilken myndighed, som har afgørelseskompetencen bemærkes det, at det for den
enkelte borger kan 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.
Med venlig hilsen

Pernille Slebsager
Afdelingschef

