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Høringssvar vedr. bekendtgørelse om retssikkerhed og administration i
relation til seniorpension
Kræftens Bekæmpelse takker for muligheden for via Danske Patienter at komme med bemærkninger til udkast til ændringer til bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Seniorpension er relevant for en del af Kræftens Bekæmpelses brugere, og Kræftens Bekæmpelse har tidligere ved breve af 22. november 2019 og 24. marts 2020 afgivet bemærkninger via
Danske Patienter til brug for høringer i relation til seniorpension.
Den aktuelle høring drejer sig om forslag til ændringer til bekendtgørelsen som følge af, at myndighedsansvaret for seniorpension pr. 1. januar 2021 overgår fra kommunerne til den nyoprettede Seniorpensionsenhed.
Kræftens Bekæmpelse er enig i, at de centrale bestemmelser i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) skal gælde for Seniorpensionsenheden.
Kræftens Bekæmpelse er således enig i, at der i bekendtgørelsen blandt andet skal henvises til
retssikkerhedslovens bestemmelser om hurtig behandling, borgerinddragelse, myndighedens
oplysningspligt (officialprincippet) og borgerens oplysningspligt.

Tidsfrister
I udkastet til bekendtgørelsen henvises der imidlertid ikke til retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, som
drejer sig om, at man skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en
ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Det fremgår også, at fristerne skal offentliggøres, og
at hvis fristen ikke overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår
ansøgeren kan forvente en afgørelse.
I lov om seniorpension er det alene anført, at bestyrelsen for Seniorpensionsenheden fastsætter
svarfrister for den bistand, der leveres af Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Set fra borgerens vinkel er det relevant at kende til tidshorisonten for behandling af en ansøgning om seniorpension. Kræftens Bekæmpelse mener, at der bør være tilsvarende regler om tidsfrister for behandling af sager om seniorpension, som der er i øvrige sociale sager. Kræftens
Bekæmpelse foreslår derfor, at der i bekendtgørelsen henvises direkte til § 3, stk. 2, i retssikkerhedsloven. Alternativt kan en tilsvarende bestemmelse skrives ind i lov om seniorpension.

Klageadgang
Kræftens Bekæmpelse finder anledning til at gentage tidligere bemærkninger vedrørende
manglende 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, såfremt man har fået et afslag på seniorpension.
Der ses fortsat ikke at være lagt op til, at afgørelser fra Seniorpensionsenheden pr. 1. januar 2021
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 dårligt.
Kræftens Bekæmpelse er opmærksom på, at der er lagt op til 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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