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BETÆNKNING 

Afgivet af Landstingets Familieudvalg 

vedrørende 

Forslag til Landstingsforordning om alderspension 

 
Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling 

 
Landstingets Familieudvalg har under behandlingen bestået af: 

 
Landstingsmedlem Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit, formand 
Landstingsmedlem Emilie Olsen, Atassut, næstformand 
Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut 
Landstingsmedlem Agnethe Davidsen, Siumut 
Landstingsmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne 

 
Landstingets Familieudvalg har efter 1. behandlingen den 20. marts 2007 
gennemgået forordningsforslaget med bemærkninger. 

Høringssvar 
Udvalget har til brug for udvalgsbehandlingen af nærværende forslag indhentet kopi 
af afgivne høringssvar. Udvalget har med interesse gennemgået de mange 
høringssvar. Udvalget må anerkende kritikken fra KANUKOKA, hvorefter det ikke 
er tilfredsstillende med en høringsfrist, der i realiteten er mindre end en høringsfrist 
på minimum 4 uger, eftersom høringsperioden har indbefattet flere helligdage. 
Familieudvalget og Landstinget må dog tage sin del af ansvaret for en forhastet 
lovgivningsproces, idet Landsstyret af Landstinget er blevet presset til at forcere 
tilblivelsen af lovforslaget, hvilket objektivt set ikke er optimalt. Familieudvalget 
skal ikke undlade at anerkende, at Landsstyret trods svære arbejdsvilkår har løftet 
opgaven.  

Teknisk gennemgang af forslaget 
Den 16. marts 2007 blev Familieudvalget efter anmodning præsenteret for en 
udbytterig teknisk gennemgang af forordningsforslaget.  



Møde med KANUKOKA 
Særligt høringssvaret fra KANUKOKA påkaldte sig interesse. Som følge heraf 
inviterede Familieudvalget KANUKOKA til et møde den 28. marts 2007 for at give 
KANUKOKA mulighed for at uddybe sine bemærkninger til forslaget. Især 
forslagets § 14 om personlige tillæg fandt KANUKOKA for indskrænkende i forhold 
til gældende regler. Kommunerne ville generelt gerne have et større råderum end 
forslagets § 14 til at kunne støtte de ældre. KANOKOKA påpegede, at forslagets § 
14 ville betyde, at et vist antal alderspensionister ville opleve en realnedgang i 
pensionen, hvis forslaget blev vedtaget i den foreliggende form. KANUKOKA 
fremhævede endvidere et ønske om, at forslaget trådte i kraft pr. 1. januar 2008, 
fremfor den 1. juli som foreslået.  

Spørgsmål 
Udvalget har til brug for udvalgets behandling af forslaget anmodet 
Landsstyremedlemmet for Familie og Justitsvæsen om at besvare 31 spørgsmål. 
Kopi af Landsstyremedlemmets besvarelse, hvori Udvalgets spørgsmål er 
indarbejdet, er vedlagt nærværende betænkning som Bilag 1. 

Forslagets indhold 
Landsstyret har udarbejdet forslaget efter nærmere anvisninger i en aftale mellem et 
flertal blandt Landstingets partier - bestående af Siumut, Inuit Ataqatigiit og Atassut. 
Disse partier er i sagens natur i det store hele tilfredse med forslaget, eftersom 
Landsstyret loyalt har fulgt anvisningerne.  

Demokraterne, der ikke var part i pensionsaftalen mellem Siumut, Inuit Ataqatigiit 
og Atassut, kan, selvom partiet ikke er aftalepart, tilsvarende støtte hovedlinierne i 
forslaget.  

Det er således et enigt Familieudvalg, der støtter hovedlinierne i forslaget.  

For så vidt angår hovedindholdet i forslaget, skal Familieudvalget henvise til 
forslagets almindelige bemærkninger, der på udmærket vis redegør for forslagets 
hovedpunkter. 

Efter en nøje gennemgang af Landsstyremedlemmets klare og entydige besvarelse af 
de 31 spørgsmål fra Familieudvalget, finder Familieudvalget anledning til at 
bemærke følgende: 

 Familieudvalget har noteret sig, at det er bruttobeløbet for biindtægt, der er 
afgørende for en eventuel regulering af pensionen. Det vil sige biindtægten 
før betaling af skat. 

 Familieudvalget finder endvidere anledning til at fremhæve, at der er et 
skattemæssigt hovedprincip, at al indtægt medregnes i den skattepligtige 
indkomst.  

 Familieudvalget skal fremhæve at forslaget i den foreliggende form udelukker 
kommunerne fra at operere med faste rådighedsbeløb.  



 Familieudvalget kan endvidere konstatere, at overlevelseshjælp som nævnt i 
forslaget skal forstås bredere end blot fødevarer.  

 Med henvisning til Landsstyremedlemmets besvarelse af Udvalgets spørgsmål 
23-24, så kan det fastslås, at kommunerne ikke modtager midler til personlige 
tillæg via det kommunale bloktilskud. Familieudvalget finder ikke anledning 
til at foreslå en ændring af denne tilstand.  

 Familieudvalget har noteret sig, at en vejledning til landstingsforordningen 
senest vil være udarbejdet den 1. juli 2007, og at dette tillige gælder 
Landsstyrets udnyttelse af diverse bemyndigelsesbestemmelser.  

Behov for at fastholde et større råderum for kommunerne 

Et enigt Familieudvalg finder behov for, at der gives kommunerne et større råderum 
end forslagets § 14 til at fastsætte personlige tillæg, eller særlige tillæg og ydelser for 
alle kommunes alderspensionister, som et led i en lokal politik på ældreområdet. 
Kommunerne skal anerkendes en ret til at fastsætte et kommunalt rådighedsbeløb for 
kommunens alderspensionister. I Landsstyrets Pensionsredegørelse 2006 blev de 
meget uensartede forhold for alderspensionisterne dokumenteret. Familieudvalget 
finder, at den nye kommunalstruktur med færre kommuner i sig selv er egnet til at 
udligne de økonomiske skævheder for landets alderspensionister, hvorefter 
Familieudvalget ikke nærer den store bekymring for et større kommunalt råderum 
for kommunerne end det, forslaget lægger op til. Ønsker kommunerne at benytte 
dette større råderum, kan dette ske indenfor de eksisterende økonomiske rammer.  

Behov for at Landsstyret fremsætter ændringsforslag 

Et enigt Familieudvalg indstiller på denne baggrund forslaget til Landstingets 
vedtagelse i den form forslaget har, når Landsstyret har fremsat ændringsforslag i 
overensstemmelse med udvalgets ovenstående anbefalinger, og når Familieudvalget 
har modtaget en klar tilkendegivelse af, hvorledes man agter at finansiere den 
merbevilling på kr. 53 mio. kr., som forslaget i den foreliggende form vil påføre 
Landskassen fra år 2008 og hvert år fremover.  

Med disse bemærkninger skal Landstingets Familieudvalg overgive forslaget til 2. 
behandling. 

  

 
Olga P. Berthelsen 

Formand 
 

 
Emilie Olsen 

 
 

Ruth Heilmann 
 

Agnethe Davidsen 
 

 
Astrid Fleischer Rex 

  



Bilag 1a (pdf-format) 

Bilag 1b (pdf-format) 
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NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT   GRØNLANDS HJEMMESTYRE


Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik


Familiedirektoratet


Landstingets Familieudvalg


Vedr. Familieudvalgets spørgsmål i forbindelse med behandlingen af FM
2007/41 – forslag til landtingsforordning om alderspension


Familiedirektoratet har den 23 marts 2007 modtaget Familieudvalgets brev af 22.
marts 2007, hvori Familieudvalget ønsker besvaret en række spørgsmål i relation
til FM 2007/41 – forslag til landstingsforordning om alderspension.


Spr. 1)
I Familiedirektoratets vejledning fra februar 2004 om offentlig pension er der i afsnit
3.1.1. Indkomstregulering en oversigt over offentlig pension og gældende
beskatning og regulering.


Svar 1)
Da biindtægtsgrænsen efter forslaget anvendes i forhold til den skattepligtige
indtægt før skat, er det ikke relevant at opstille et skema som det eksisterende.


Efter forslaget vil en enlig pensionist kunne oppebære en skattepligtig indtægt på
56.000 kroner årligt, før skat, uden der sker regulering af pensionen. Par vil kunne
oppebære 84.000 kroner årligt.


Spr. 2)
Er det beløb, som bruges som indtægtsgrænse i forhold til reguleringen i
pensionen angivet før eller efter betaling af skat ?


Svar 2)
Der er tale om indtægten før skat.


Spr. 3)
Er det rigtig forstået, at forslaget i lighed med tidligere opretholder en retstilstand,
hvor størrelsen af ens alderspension reduceres i takt med at man modtager anden
skattepligtig indkomst eksempelvis i form af en tjenestemandspension, eller anden
anerkendt pensionstype ?
Familieudvalget skal anmode om at spørgsmålet besvares, således at
besvarelsen tager højde for anerkendte pensionstyper.


Ulloq/Dato: 11.04.2007
J.nr. 01.38


Postboks 260
3900 Nuuk
Oq/tel +299 34 50 00
Fax +299 32 45 47
ilapi@gh.gl
www.nanoq.gl/ilapi
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Svar 3)
Det er korrekt forstået at alderspensionen reguleres i takt med anden skattepligtig
indkomst over en vis størrelse. Forordningsforlaget lægger op til en regulering når
anden skattepligtig indkomst udgør over 56.000 kr. årligt for enlige og 84.000 kr.
årligt for ægtepar, hvor begge er alderspensionister.


Principielt skal al indkomst medregnes i den skattepligtige indtægt med mindre
andet er angivet i den grønlandske skattelovgivning. Med baggrund i
Familieudvalgets spørgsmål kan oplyses, at:


Tjenestemandspensioner
Arbejdsmarkedspensioner (f.eks. DJØF-pensioner)
Ratepensioner uanset om de er privattegnede eller gennem arbejdsgiver
Livrenter uanset om de er privattegnede eller gennem arbejdsgiver


Indgår i den skattepligtige indkomst. Ligeledes indgår:


Lønindtægt
Indtægt fra erhvervsmæssig virksomhed (f.eks. indtægt fra fangst og fiskeri)
Renteindtægter fra bankindestående
Renteindtægter fra obligationer
Udbytte fra danske og udenlandske aktier.


Spr. 4)
Hvilke typer af tiltag agter Landsstyret at arbejde for, således at de enkelte borgere
fremtidigt i større omfang kan være med til at tage vare på egne økonomiske
forhold i pensionsalderen ?


Svar 4)
Landsstyret har ved tidligere drøftelse af pensionsordninger givet udtryk for, at den
private pensionsopsparing er en vigtig del af det grundlag, som skal være med til at
sikre den enkelte en tryg alderdom. Det fremgår da også klart af, at i stort set alle
private og offentlige overenskomster, der er indgået de senere år, udgør
arbejdsgiveres og medarbejderes bidrag til private arbejdsmarkedspensioner en
stadigt større del og vil sandsynligvis være stigende de kommende år.


Således er der i dag en række incitamenter i den grønlandske skattelovgivning,
som gør det økonomisk attraktivt at spare op til sin alderdom i form af at
indbetalinger, som foretages af arbejdsgivere, ikke medregnes i den skattepligtige
indkomst, og at der ydes fradrag i den skattepligtige indkomst for indbetalinger til
ratepensioner og pensioner med løbende ydelser som udbetales over mindst 10
år. Endelig sker der ikke beskatning af afkastet fra disse pensioner før end ved
udbetaling.


Landsstyret er fortsat af den opfattelse, at arbejdsmarkedspensioner vil blive en
stadigt vigtigere del af kommende pensionisters økonomi, hvorfor det er







3/15


Landsstyrets mål, at der i fremtidige overenskomster skal ske en udbygning af
medarbejderes og arbejdsgiveres indbetaling til pension.


Hvor stor den konkrete indbetaling skal være afhænger af forhandlinger mellem
arbejdsmarkedets parter, men et mål om en samlet pensionsindbetaling på mellem
10 og 15 % årligt er efter Landsstyret opfattelse et realistisk mål.


Afslutningsvis kan det oplyses, at det samlede pensionsbidrag på SIK/Handel og
Kontor i øjeblikket udgør 7,23 %, hvoraf arbejdsgiver indbetaler 2/3-dele mens
arbejdstager indbetaler 1/3-del.


Spr. 5)
Er det rigtigt forstået, at forslaget fastholder, at retten til alderspension
(pensionsbeløbet i kap 3) ikke bliver berørt af en eventuel formue hos
alderspensionisten ?


Svar 5)
En eventuel formue er uden betydning for beregning af grundbeløbet.


En eventuel formue vil derimod kunne tillægges betydning ved vurderingen af om
alderspensionisten kan tildeles personligt tillæg.


Spr. 6)
Hvilke fordelingsmæssige fordele ser Landsstyre i bekræftende fald ved denne
model ?


Svar 6)
Det er Landsstyrets opfattelse, at en model som den foreslåede udover generelt at
forbedre vilkårene for landets alderspensionister, i særlig grad tilgodeser den
svageste gruppe af alderspensionister.


Spr. 7)
Familieudvalget skal anmode om at få afdækket, kommune for kommune, hvilke
pensionister, der vil få en reel forbedring, såfremt forslaget vedtages i den
foreliggende form, og om der måtte være pensionister i visse kommuner, der
konkret vil opleve en forringelse af deres forhold, såfremt forslaget vedtages i den
foreliggende form.


Svar 7)
Efter forslaget vil der ikke længere blive udbetalt personlige tillæg som en løbende
ydelse. Disse vil alene blive udbetalt til nærmere bestemte typer af enkeltudgifter.


For at besvare spørgsmålet har Familiedirektoratet skrevet til samtlige kommuner
og anmodet om oplysninger om hvor mange enlige alderspensionister, der
modtager mere end 1000 kroner om måneden i personligt tillæg, og hvor mange
pensionist-par, der modtager mere end 800 kroner om måneden i personligt tillæg.







4/15


Grunden til dette er, at stigningen i grundbeløb for en enlig alderspensionist, der
modtager fuld alderspension, vil udgøre cirka 1000 kroner om måneden, og for
pensionist-par vil den udgøre cirka 800 kroner  måneden (begge beløb er efter
skat).


Det betyder, at enlige alderspensionister der i dag modtager mere end 1000 kroner
om måneden i personligt tillæg som en løbende ydelse, umiddelbart vil risikere at
opleve en nedgang i indkomst.


Ligeledes vil pensionist-par, der modtager mere end 800 kroner om måneden i
personlige tillæg som en løbende ydelse, umiddelbart kunne forventes at opleve en
indtægtsnedgang.


Familiedirektoratet har opstillet de indhentede oplysninger i et skema (bilag 1).


Som det ses af bilag 1, så vil der i alle kommuner være pensionister som
umiddelbart kunne risikere at opleve en indtægtsnedgang.


Der er 9 kommuner der har svaret. Samlet vil der i disse 8 kommuner være 389
enlige alderspensionister og pensionist-par, der modtager mere end henholdsvis
1000 kroner og 800 kroner om måneden i personlige tillæg som løbende ydelse.
Disse vil efter forslaget umiddelbart kunne risikere at opleve en indtægtsnedgang.


Tallene skal imidlertid tages med et stort forbehold, idet forslaget ikke
nødvendigvis medfører, at disse alderspensionister slet ikke kan modtage tillæg.
De vil blot ikke længere pr. automatik få tildelt et tillæg på baggrund af et
kommunalt rådighedsbeløb. De vil i stedet for kunne tildeles personlige tillæg, til de
typer af udgifter, som er opremset i forslagets § 14.


Det er således ikke sikkert, at de reelt vil opleve en indtægtsnedgang.


Yderligere fremgår det af skemaet, at der i kommunerne også vil være
alderspensionister der vil opleve en økonomisk fremgang som følge af de
forhøjede grænser for biindtægter og for ”ægtefælle-pension”. Således vil 33
alderspensionister blive berettiget til alderspension som følge af den forhøjede
biindtægtsgrænse. 64 personer vil opleve forbedringer som følge af at ”ægtefælle-
pensionen” hæves fra 20 % til 50 % af beløbet for en enlig pensionist.


Spr. 8)
Vil en vedtagelse af forslaget derudover udelukke kommunerne fra at fastsætte
rådighedsbeløb for alderspensionister ?


Svar 8)
Ja, det vil efter forslaget ikke være muligt for kommunerne at operere med
rådighedsbeløb. Det skal i øvrigt i denne forbindelse oplyses, at Landstingets
Ombudsmand har påpeget, at det er i strid med de eksisterende regler, at bruge
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faste rådighedsbeløb, idet kommunen efter reglerne er forpligtet til at foretage en
individuel vurdering af behovet.


Spr. 9)
Vil der i vurderingen omkring tildeling af personlige tillæg skulle ske en økonomisk
vurdering af alderspensionistens samlede husstand, eller skal vurderingen
udelukkende rettes mod den enkelte alderspensionist ? En alderspensionist kan
eksempelvis have fælles husholdning med en lønmodtager, der grundet et
vedvarende alkoholmisbrug, gør et alvorligt indhug i alderspensionistens pension.
En anden alderspensionist kan måske have lidt svært ved at styre egen pension,
mens pensionistens stenrige samlever, der er kendt som en fedtsyl, ikke vil hjælpe
med et par briller eller en stok til samleveren.


Svar 9)
Såfremt der er tale om et par i forslagets forstand (§ 4), vil det være parrets
samlede økonomi, der skal lægges til grund for vurderingen af, om
alderspensionisten kan tildeles personlige tillæg.


Spr. 10)
Vil en kommune kunne fastholde et afslag på tildeling af et personligt tillæg med
henvisning til, at alderspensionisten er formuende eller eksempelvis bor i en for
udgiftstung bolig, eller at alderspensionisten i øvrigt har for store faste udgifter ?


Svar 10)
Efter forslaget vil der kunne gives afslag på personlige tillæg med henvisning til, at
alderspensionisten er formuende.


Ligeledes er det efter forslaget en betingelse for at yde personlige tillæg, at
alderspensionisten indretter sig økonomisk forsvarligt, det vil sige generelt ikke
påtager sig større udgifter end vedkommende på grundlag af sin indtægt er i stand
til at betale.


For så vidt angår udgiftstunge boliger, så vil der kunne ydes tillæg til faste udgifter
til disse. Men efter forslaget kan kommunen gøre tillægget betinget af, at
alderspensionisten er villig til at tage imod et tilbud om en billigere bolig, når
kommunen er i stand til at fremkomme med et sådant.


Spr. 11)
Det fremhæves i forslagets § 14, stk. 1, litra 1, at et personligt tillæg kan komme på
tale, såfremt alderspensionisten har væsentlige udgifter som følge af
helbredsmæssige behov. Vil særlig kost som følge af sukkersyge, speciel diæt,
allergi og lignende kunne udløse et personligt tillæg og efter hvilke retningslinier ?


Svar 11)
Ja. Efter forslaget vil der kunne ydes personligt tillæg til udgifter som følge af
helbredsmæssige behov, hvilket også kan omfatte udgifter til specialkost. Det må
dog kræves at der foreligger en lægeerklæring.
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Spr. 12)
Det fremhæves i forslagets § 14, stk. 1, litra 2, at et personligt tillæg kan komme på
tale til anskaffelse af briller og hjælpemidler. Kan det nærmere præciseres og
eksemplificeres hvilke hjælpemidler bestemmelsen sigter imod.


Svar 12)
Som det fremgår af bemærkningerne til forslaget, så forstås ved ”hjælpemiddel”
normalt enhver genstand, som typisk ikke findes i en almindelig ”husholdning”.
Således vil begrebet kunne omfatte alt fra kørestole til håndtag i et badeværelse.
Også hjælp i form af speciel boligindretning, for eksempel ved fjernelse af
dørkarme, vil kunne være omfattet.


Spr. 13)
Hvorledes gennemføres en knivskarp sondring mellem bestemmelserne i § 14, stk.
1, litra 1 og 2 og ydelser fra det grønlandske sundhedsvæsen og reglerne om
hjælp til personer med vidtgående handicap ?


Svar 13)
For så vidt angår reglerne om hjælp til personer med vidtgående handicap, så
finder disse ikke anvendelse på personer over 63 år. Der vil således ikke blive tale
om et overlap i forhold til disse regler. Det bør dog nævnes, at aldersgrænsen i
reglerne om hjælp til personer med vidtgående skal ændres, således at disse
kommer til at stemme overens med den forhøjede aldersgrænse for alderspension.
Det vil sige, at handicapreglerne fra 1. januar 2010 skal finde anvendelse på
personer op til 65 år.


Spr. 14)
Det fremhæves i forslagets § 14, stk. 1, litra 3, at et personligt tillæg kan komme på
tale som overlevelseshjælp. På hvilket niveau agter man beløbsmæssigt at
fastsætte overlevelseshjælp til kost dag for dag  ?


Svar 14)
”Overlevelseshjælp” til kost vil beløbsmæssigt sætte til et niveau svarende til det
der gælder efter reglerne om offentlig hjælp.


Spr. 15)
Relaterer forslagets § 14, stk. 3 sig udelukkende til overlevelseshjælp i form af
fødevarer ?


Spr. 16)
Hvad forstår Landsstyret helt præcist ved overlevelseshjælp, og vil det være muligt
at yde hjælp til alderspensionisten med hjemmel i andre gældende regler ?


Spr. 17)
Vil en alderspensionist, der ejer eller lejer hus eller lejlighed, kunne få tilskud til
husleje, vand og varme, olie (varmehjælp), renovation, anskaffelse af nyt køleskab,
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reparation af et ituslået vindue, en dør og lignende efter forslagets § 14, såfremt
vedkommendes økonomi i øvrigt er særlig vanskelig ?


Spr. 19)
Hvis dette ikke er tilfældet, hvorledes skal en økonomisk vanskeligt stillet
alderspensionist i en ejerbolig, hvori der ikke kan optages lån, herefter kunne
finansiere reparation af et sprængt vandrør eller lignende alvorlige forhold ?


Svar 15, 16, 17 og 19)
Nej. ”Overlevelseshjælp” skal forstås bredere end blot fødevarer.


Det er hensigten at bestemmelsen skal omfatte, hvad der kan betegnes som
almindelige, basale fornødenheder.  Det vil sige i første række mad, tøj og
lignende. Herudover vil der også kunne ydes tillæg til eksempelvis olie
(varmeudgifter) og nødvendige reparationer. For så vidt angår reparationer må det
dog kræves, at alderspensionisten først har forsøgt at skaffe finansiering på anden
vis, eksempelvis ved belåning af boligen, eller ved en afdragsordning med
leverandøren. I øvrigt må det anses for at kunne kræves at alderspensionister i
ejerbolig er opmærksom på,  at udgifter til reparation vil opstå fra tid til anden, og
sørger i et rimeligt omfang at forberede sig på at skulle afholde sådanne udgifter.


Der kan ikke ydes tillæg til husleje. Det er alderspensionisten egen prioritering, hvis
denne ønsker at bo i en dyr bolig, med et lavere ”rådighedsbeløb” til andre ting til
følge. Såfremt alderspensionistens husleje er så høj, at denne ikke også har råd til
almindelige basale fornødenheder, vil der kunne ydes tillæg til disse, men som
nævnt ovenfor vil kommunen i denne situation kunne kræve, at alderspensionisten
er parat til at tage imod et tilbud om en billigere (men stadig passende) bolig, når
kommunen kan fremkomme med et sådant.


Det bør i denne sammenhæng også nævnes, at personlige tillæg efter forslaget
kan kræves tilbagebetalt, såfremt disse ydes på grund af uforsvarlig økonomi,
hvilket også kan være, at alderspensionisten ikke formår at holde sine udgifter på
et rimeligt niveau.


Det vil ikke være muligt at yde alderspensionisten overlevelseshjælp med hjemmel
i andre regelsæt, idet det er en betingelse for at få offentlig hjælp, at modtageren
står til rådighed for arbejdsmarkedet.


Spr. 18)
Hvorledes er andre borgere stillet i relation til at få tildelt økonomisk tilskud i
overnævnte eksempler ?


Spr. 20)
Hvorledes er andre borgere stillet i relation til at få tildelt økonomisk tilskud eller
hjælp i overnævnte eksempler ?
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Ad 18 og 20)
Andre borgere vil kunne få hjælp efter reglerne om hjælp fra det offentlige, selvsagt
forudsat de opfylder betingelserne i forordningen.


Spr. 21)
Kan en pensionist, der bor på plejehjem eller alderdomshjem modtage tillæg efter
§ 14 ?


Svar 21)
Alderspensionister med ophold på plejehjem eller alderdomshjem vil kunne tildeles
personlige tillæg efter samme retningslinier som andre alderspensionister.


Spr. 22)
I hvilket omfang ses pensionsforslaget i sin helhed at kunne få betydning for
alderspensionistens mulighed for at modtage boligtilskud og andre sociale ydelser?


Svar 22)
Det højere grundbeløb betyder, at alderspensionisten kommer til at oppebære en
højere skattepligtig indkomst.


Størrelsen på en del sociale ydelser udregnes på baggrund af den skattepligtige
indkomst.


Dette betyder, at alderspensionisten kan risikere at miste noget på andre sociale
ydelser, som følge af det højere grundbeløb.


Eksempelvis vil en enlig alderspensionist uden anden indkomst end alderspension
og uden børn, efter forslaget selv skulle afholde  42 % af huslejen mod 26 % i dag.
Det vil sige, at hvis alderspensionisten eksempelvis har en husleje på 3000 kroner,
så vil alderspensionisten miste ca. 450 kroner om måneden.


Spr. 23)
Modtager kommunerne i dag midler til personlige tillæg til alderspensionisterne via
det kommunale bloktilskud? I bekræftende fald ønskes der en redegørelse for
hvilke beløb, der er tale om, og under hvilke forudsætninger de er blevet en del af
bloktilskudsaftalen.


Svar 23)
Landsstyret kan oplyse familieudvalget, at kommunernes udbetaling af personlige
tillæg har hjemmel i landstingsforordning nr. 9 af 15. april 2003 om offentlig
pension, § 14.


Grønlands Hjemmestyre udbetaler et bloktilskud til kommunerne, som fordeles
mellem kommunerne efter en fordelingsnøgle, aftalt mellem KANUKOKA og
Grønlands Hjemmestyre.
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Den nuværende model for fordeling af bloktilskud indeholder 5 forskellige tilskud:
socialt bloktilskud, tilskud til skoleområdet, tilskud til de øvrige områder,
grundtilskud og strukturtilskud.


Disse 5 tilskud fordeles efter kriterier og vægte. der afspejler forskelle i det
udgiftspres, kommunerne er udsat for. Eksempelvis er der forskelle i kommunernes
aldersmæssige og sociale struktur og bosætningsmønstret i de enkelte kommuner.
Kriterierne har alene betydning for fordelingen af bloktilskuddet mellem
kommunerne ikke for størrelsen af det samlede tilskud.


Tilskuddet udbetales til hver enkelt kommunerne som et samlet beløb.
Udbetalingen sker hver måned fordelt med 1/12 per måned.


Kommunerne skal i henhold til gældende lovgivning løse en lang række opgaver,
men der er ingen bloktilskudsmidler, der direkte er ”øremærket” til konkrete formål.
Kommunerne modtager således heller ikke øremærkede tilskud til  personlige
tillæg for pensionister.


Spr. 24)
Der ønskes en skematisk oversigt over sammensætningen af det samlede
bloktilskud fra landskassen til kommunerne pba. den seneste aftale om bloktilskud
med KANUKOKA. Det skal på oversigten være muligt at identificere hver enkelt op-
og nedadregulerende budgetpost så langt tilbage i tid som muligt.


Svar 24)
Som nævnt i besvarelsen af spørgsmål 23 er det kommunerne, der disponerer
over bloktilskuddet. Grønlands Hjemmestyre udbetaler tilskuddet til de enkelte
kommuner med 1/12 af det årlige bloktilskud per måned. Anvendelsen af midlerne
afgøres af kommunerne som et element i den kommunale forvaltning.


Det er ikke muligt at opstille en skematisk oversigt, hvoraf det fremgår på hvilke af
kommunernes budgetposter, der er foretaget op- og nedjusteringer. Det er
kommunerne, der foretager disse justeringer, hvorfor justeringerne alene vil kunne
ses i de enkelte kommuners regnskaber.


Det vil næppe være muligt for kommunerne at årsagsforklare en budgetjustering
direkte til en ændring i bloktilskuddet. Kommunen oppebærer også andre indtægter
end bloktilskuddet. Hovedparten af kommunernes indtægter stammer således i
dag fra den kommunale skatteudskrivning. Eventuelle ændringer i kommunernes
udgiftsbudget fra år til år er bestemt af den politiske prioritering der foregår i
kommunalbestyrelserne.


Af de nedenstående skemaer fremgår størrelsen på kommunernes samlede
bloktilskud fra  finansår 2003 til 2007. Bloktilskuddet er opført i skemaernes første
kolonne og det skal understreges at beløbene i BO-årene er vejledende.
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I hvert enkelt skema fremgår det på hvilket områder der er foretaget ændringer i
størrelsen på det samlede bloktilskud. Skemaerne viser således alene de områder
der har været genstand for reguleringer af det samlede bloktilskud – ikke måden
hvorpå kommunerne har disponeret anvendelsen af tilskuddet i de respektive
finansår.


Landstinget godkender bloktilskuddet til kommunerne på de årlige finanslove.
Tilskuddet baseres på forhandlingerne mellem KANUKOKA og Grønlands
Hjemmestyre og forudsætter budgetneutralitet ved ændringer i byrde- og
opgavefordeling mellem Hjemmestyret og kommunerne. Det vil sige, at det ved
ændringer i byrde- og opgavefordelingen sikres, at de økonomiske ressourcer, der
hidtil har været anvendt til løsning af opgaveområdet, flyttes med opgaven.


Bloktilskud fra 2002 til 2003


 2003 2004 2005 2006
Udgangspunkt i følge aftale for 2001  706.815.000  706.815.000  706.815.000  706.815.000


Ændringer 2003 2004 2005 2006
P/L regulering    23.140.000    23.140.000    23.140.000    23.140.000
Kangerlussuaq *     (2.300.000)     (2.300.000)     (2.300.000)     (2.300.000)
Integration i folkeskolen - tidligere reform      1.369.000      2.738.000      4.107.000      4.906.000
Førtidspension      4.004.000      4.004.000      4.004.000      4.004.000
Forordning om børn og unge      7.927.000      7.927.000      7.927.000      7.927.000
boligsikring administation        300.000
B&U døgninstitutioner     (7.725.000)     (7.725.000)     (7.725.000)     (7.725.000)
Atuarfitsialak      2.876.000      7.483.000      7.270.000      7.817.000
Ændringer i alt    29.591.000    35.267.000    36.423.000    37.769.000
Nyt bloktilskud til kommunerne  736.406.000  742.082.000  743.238.000  744.584.000
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Bloktilskud fra 2003 til 2004


 2004 2005 2006 2007
Udgangspunkt i følge aftale for 2003  736.407.000  736.407.000  736.407.000  736.407.000


Ændringer 2004 2005 2006 2007
P/L regulering    15.288.000    15.288.000    15.288.000    15.288.000
SIK øgede lønudgifter      1.963.000      3.392.000      3.392.000      3.392.000
Integration i folkeskolen - tidligere reform      1.436.000      2.872.000      3.671.000      3.671.000
Hjælp til børn og unge      7.927.000      7.927.000      7.927.000      7.927.000
Feriepenge      2.063.000      2.063.000      2.063.000      2.063.000
Førtidspension    11.435.000    15.121.000    20.988.000    26.561.000
Selskabsskatten     (5.000.000)   (10.000.000)   (10.000.000)   (10.000.000)
Boligsikring   (10.000.000)   (10.000.000)   (10.000.000)   (10.000.000)
Boligpakken      8.000.000      8.000.000      8.000.000      8.000.000
Skolerenovering     (9.000.000)     (9.000.000)     (9.000.000)     (9.000.000)
skolebestyrelser          76.000          76.000          76.000          76.000
Atuarfitsialak      4.533.000      4.959.000      4.320.000      4.867.000
Ændringer i alt    28.721.000    30.698.000    36.725.000    42.845.000
Nyt bloktilskud til kommunerne  765.128.000  767.105.000  773.132.000  779.252.000
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Bilag 1. Elementer i aftale om bloktilskud til kommuner for budgetåret 2005


 Aftale    
 2005 2006 2007 2008
  
Udgangspunkt i følge aftale for 2004 780.365.000 780,4 780,4 780,4
  
1. P/L regulering 20.645.000 20,6 20,6 20,6
  
2.1 Førtidspension 3.686.000 9,6 15,1 21,0
4. Selskabsskatten -5.000.000 -5,0 -5,0 -5,0
5. Integration i folkeskolen 1.436.000 2,3 2,3 2,3
6. Atuarfitsialak 426.000 -0,2 0,3 -6,3
7.1 Ny budgetlægning på børne- og ungeområdet -13.121.000 -13,1 -13,1 -13,1
7.3 Døgninstitutioner på børn- og ungeområdet (2003) -4.155.000 0,0 0,0 0,0
9. Vidtgående specialundervisning 1.780.000 0,0 0,0 0,0
10.2 Reinvestering i kloaknet 17.000.000 17,0 17,0 17,0
12.1 Regulering af fælleskommunal skat og fradrag -4.932.000 -4,9 -4,9 -4,9
  
Aftale om bloktilskud til kommuner for budgetåret 2005 798.130.000 806,7 812,7 812,0
  
Bloktilskudsemner til senere forhandling:  
11 Regulering, takstmæssig hjælp (bruttoficering) 3.500.000 3,5 3,5 3,5
12.2 Ændring af ensprissystem -8.334.000 -7,0 -6,1 -5,1
13. Brandberedskab 0 7,3 7,3 7,3
14. Affaldshandlingsplan 0 8,6 7,7 7,7
8. Professionelle plejefamilier i landstingsforordning om børn og unge 0 -3,5 0,0 0,0
8. Opfølgning på landstingsforordning om børn og unge 0 -3,1 -1,2 -1,2
17. Generelle offentlige omprioriteringer 0 -25,0 -50,0 -75,0
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Bilag 1. Elementer i aftale om bloktilskud til kommuner for budgetåret
2006


 Aftale    
 2006 2007 2008 2009
   
Udgangspunkt i følge aftale for 2005 796.370.000 796,4 796,4 796,4


  
1. P/L-regulering 12.344.000 12,4 12,4 12,4
2. Generelle besparelser -12.950.000 -38,8 -64,7 -77,7
3. Centralisering af skatteområdet 0 0,0 0,0 0,0
4.1 Regulering af førtidspensionsudgifter i 2003-2004 1.598.000 0,0 0,0 0,0
4.2 Regulering af førtidspension, tilgang under 50/50-ordningen, 2006 5.900.000 9,2 12,3 15,2
4.3 Regulering af boligsikring for 2004 -6.190.000 0,0 0,0 0,0
4.4 Regulering af boligsikring fra 2006 -6.000.000 -6,0 -6,0 -6,0
5. Integration i folkeskolen 838.000 0,8 0,8 0,8
6. Atuarfitsialak -200.000 0,3 -6,3 -6,3
7. Vidtgående specialundervisning 0 0,0 0,0 0,0
8.1 Døgninstitutioner for børn og unge - merforbrug i 2004 -8.500.000 0,0 0,0 0,0
8.2 Døgninstitutioner for børn og unge - budgetterne for 2006 -2.659.000 -2,7 -2,7 -2,7
9. Opfølgning på den professionelle plejefamilieordning -7.087.000 -3,3 -3,3 -3,3
10. Byggemodning og Nukissiorfiit’s udgifter til hovedvandledninger 0 0,0 0,0 0,0
11. Forsikringspligten for folkeskolens bygninger 1.060.000 1,1 1,1 1,1
12. Forsikringspligt for praktikanter i forbindelse med ophold i
erhvervspraktik 100.000 0,1 0,1 0,1
13. Social- og sundhedsmedhjælpernes løn under uddannelse samt
praktikvederlag på sundheds- og pædagoguddannelserne -3.213.000 -3,2 -3,2 -3,2
14. Opfølgning af aftale omkring reinvestering i hovedkloaknet 0 0,0 0,0 0,0
15. Efterregulering som følge af ensprisreformen 1.796.000 3,4 4,5 5,7
16. TELE’s afgiftsforhøjelser på uddannelsesnettet ATTAT 2.224.000 2,2 2,2 2,2
   
Nyt bloktilskud til kommunerne 775.431.000 771,9 743,7 734,7
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Bilag 1. Elementer i aftale om bloktilskud til kommuner for budgetåret
2007


Aftale
2007 2008 2009 2010


Udgangspunkt i følge aftale for 2006 776.485.000 776,5 776,5 776,5


1. P/L-regulering 18.170.000 18,2 18,2 18,2
2. Generelle besparelser -26.500.000 -52,4 -65,4 -65,4
3a. Centralisering af skatteområdet / Drift -26.300.000 -26,3 -26,3 -26,3
3b. Centralisering af skatteområdet / Omlægning af pengestrømme 8.400.000 8,4 8,4 8,4
4. Nedsættelse af selskabsskatten 0 14,5 14,5 14,5
5.1 Regulering af førtidspension 18.346.000 18,3 18,3 18,3
5.2 Regulering af boligsikring 495.000 0,0 0,0 0,0
6 Atuarfitsialak 500.000 -2,6 -5,0 0,0
8. Forsikringspligten af folkeskolens bygninger 1.382.000 0,7 0,7 0,7
9. Døgninstitutioner for børn og unge 4.619.000 4,6 4,6 4,6
10. Landstingsforordning om arbejdsmarkedsydelser – administrative  
udgifter til udarbejdelse af handlingsplaner 700.000 0,7 0,7 0,7
11. Landstingsforordning om offentlig hjælp – administrative 
udgifter til udarbejdelse af handlingsplaner 700.000 0,7 0,7 0,7
12 Øgede udgifter til kommunerne som følge af Arbejdstilsynets 
skærpede regler 3.000.000 3,0 3,0 3,0
13. Efterregulering som følge af ensprisreformen 1.604.000 4,5 5,7 5,7
14. Arbejdsmarkedsydelser 2.300.000 2,3 2,3 2,3


Nyt bloktilskud til kommunerne 783.901.000 771,1 756,9 761,9


Spr. 25)
Til forslagets § 19 stk. 1, som bl.a. vedrører udbetaling af pension under
ferieophold uden for Grønland i indtil 3 måneder årligt ønskes det oplyst, hvordan
kommunerne i praksis skal administrere dette, da kommunerne ingen
kontrolmuligheder har. Velvidende at pensionisten har en oplysningsforpligtelse
efter § 16 informerer pensionisterne sjældent kommunen om deres ferieplaner o.l.,
hvorfor det ofte beror på tilfældigheder, hvorvidt man får kendskab til, om
forordningen overholdes.


Svar 25)
Det er korrekt, at det kan være vanskeligt for kommunen at kontrollere, om
betingelsen om fast bopæl i relation til lange ferieophold er opfyldt.


Kommunen kan næppe gøre andet, end at oplyse om reglen, og må i øvrigt så
forlade sig op, at alderspensionisten ikke begår socialt bedrageri.
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Spr. 26)
Det foreslås at forslaget skal træde i kraft 1. juli 2007. Hvilken deadline har
Familiedirektoratet fastsat for at kommunerne kan have en vejledning i hænde på
grønlandsk og dansk ?


Spr. 27)
Efter forslagets § 8, stk. 4 fastsætter Landsstyret regler om indkomstreguleringen
af alderspensionsbeløbet. Hvornår vil disse nærmere regler være fastsat  ?Spr. 28)


Spr. 28)
Efter forslagets § 13, stk. 2 fastsætter Landsstyret regler om børnetillægget.
Hvornår vil disse nærmere regler være fastsat  ?


Spr. 29)
Efter forslagets § 14, stk. 5 fastsætter Landsstyret regler om personlige tillæg.
Hvornår vil disse nærmere regler være fastsat  ?


Spr. 30)
Efter forslagets § 23 fastsætter Landsstyret regler om kommunernes
regnskabsaflæggelse og revision. Hvornår vil disse nærmere regler være fastsat  ?


Spr. 31)
Efter forslagets § 24, stk. 2 fastsætter Landsstyret regler om meddelelsens indhold
og form.  Hvornår vil disse nærmere regler være fastsat  ?


Svar 26, 27, 28, 29, 30 og 31)
Familiedirektoratet tilstræber at have vejledninger klar på hhv. grønlandsk og
dansk, samt have udarbejdet en bekendtgørelse med nærmere regler om
indkomstreguleringen, børnetillæg, personlige tillæg, kommunernes
regnskabsaflæggelse og revision, samt kommunernes pligt til at indsende statiske
oplysninger om alderspensionister til den 1. juli 2007, hvor forordningen foreslås at
træde i kraft.


Med venlig hilsen


Aleqa Hammond








BILAG 1


SKEMA


Vedr. personligt tillæg til
enlige eller par hvor kun den
ene modtager alderspension:
Hvor mange alderspensionister
i jeres kommune modtager et
fast løbende månedligt
personligt tillæg, der er højere
end 1000,- kr.  pr. måned.
Dvs. hvor tillægget er ydet  på
baggrund af kommunens satser
for hvor stort et rådighedsbeløb
den enkelte alderspensionist
skal have?


Vedr. personligt tillæg til par
hvor begge modtager
alderspension:
Hvor mange
alderspensionistpar i jeres
kommune modtager et fast
månedligt personligt tillæg, der
er højere end 800,- kr.  pr.
måned.
Dvs. hvor tillægget er ydet på
baggrund af kommunens satser
for hvor stort et rådighedsbeløb
den enkelte alderspensionist
skal have. ?


Vedr. ændrede
indtægtsgrænser:
Hvor mange
alderspensionister er der
i kommunen, der i dag
ikke modtager offentlig
pension, der vil blive
berettiget til at modtage
offentligpension p.g.a.
de ændrede
indtægtsgrænser. (fx.
dem med relativt lav
tjenestemandspension,
enkepension o.l.) ?


Vedr. reduceret
grundbeløb til
hjemmeboende
alderspensionsmo
dtagere
Hvor mange
alderspensionister
vil blive berørt af en
evt. ændring fra
20% til 50%?


Nanortalik Nanortalik har ikke svaret
Qaqortoq Ingen ingen Ikke opgjort 8
Narsaq 61 16 Ikke oplyst pga tidsfrist 9
Paamiut Paamiut har ikke svaret
Nuuk 186 34 Ikke oplyst pga tidsfrist 11
Maniitsoq 0 enkelte 19 6
Sisimiut 10 1 (2) Ikke oplyst pga tidsfrist Ikke oplyst pga


tidsfrist
Aasiaat Aasiaat har ikke svaret
Qasigianguit Ca 6 Ca 5 6 9
Ilulissat 25 42 8 14
Qeqertarsuaq Qeqertarsuaq har ikke svaret
Uummannaq Kan ikke svare grundet







kursusafholdelse og kort svarfrist
Upernavik 1 1 0 2
Qaanaaq Qaanaaq har ikke svaret
Ammasalik Ikke oplyst Mange Ikke oplyst 5
Ittoqqortoorm
iit


Ittoqqortoormiit har ikke svaret


I alt 289 100 33 64





