
11. november 2015                                                              EM 2015/160 

Ændringsforslag 
 

til 
 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om alderspension 
 
Fremsat af Naalakkersuisut til 3. behandling. 
 
 

Til § 5 
 

1. § 5, Stk. 2 affattes således: 
”  Stk. 2.  Alderspensionister der lever i parforhold med en person der ikke er berettiget til 
pension, modtager pensionstillæg svarende til satsen for en enlig alderspensionist, såfremt 
pensionisten og partneren har en årlig samlet aktuel indkomst på under kr. 200.000. Pensions-
tillægget nedsættes med 53 pct. af pensionistens og partners indtægtsgrundlag med fradrag af 
kr. 83.000.” 
 
 

Til § 12 
 
2. § 12, stk. 2 affattes således: 
”  Stk. 2.  Ved tilkendelse af alderspension og ved væsentlige ændringer i den samlede aktuel-
le indkomst beregnes alderspensionen på baggrund af den forventede samlede aktuelle ind-
komst. Reguleringen sker med virkning fra den 1. i måneden efter ændringens indtræden.” 
 
 

Til § 20 
 
3. § 20, stk. 1 affattes således: 
”  § 20.  En modtager af alderspension og eventuelle tillæg har pligt til at underrette kommu-
nalbestyrelsen om ændringer i forhold af betydning for retten til alderspension og eventuelle 
tillæg, eller for regulering heraf. Modtagere af alderspension og eventuelle tillæg bosat uden 
for den kommunale inddeling har pligt til at underrette Naalakkersuisut.” 
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Bemærkninger til lovforslaget 
 

Almindelige bemærkninger 
 
Forslag til Inatsisartutlov om alderspension blev førstebehandlet 8. oktober 2015. Efter før-
stebehandlingen blev lovforslaget sendt til behandling i Familie og Sundhedsudvalget. 
Naalakkersuisut har mellem første og andenbehandlingen fremsendt ændringsforslag til for-
slaget som følger de politiske drøftelser der har været om lovforslaget. Inatsisartuts Familie 
og Sundhedsudvalg har afgivet deres betænkning til brug for 2. behandlingen. 
 
Sideløbende med dette lovarbejde er der sket en koordinering med forslag om Inatsisartutlov 
om boligsikring og Inatsisartutlov om førtidspension. Under dette arbejde har det vist sig 
nødvendigt forud for 3. behandlingen at fremsætte et ændringsforslag for at præcisere begre-
bet ”aktuel indkomst” og foretage sproglige præciseringer i enkelte paragraffer herom.  
 
Betænkningen har givet anledning til forslag om en sproglig præcisering af lovens § 20, stk. 
1. Der er endvidere foretaget tilretning af § 5, stk. 2, for at tydeliggøre den tiltænkte målgrup-
pe. Endeligt er der foretaget ændring af § 12, stk. 2, således at alderspension beregnes ud fra 
forventet aktuel indkomst i de to beskrevne situationer.  
 
Der er herunder indsat en præciseret definition af begrebet ”aktuel indkomst” i de almindelige 
bemærkninger. 
 
Ændringsforslaget medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.  
 

Aktuel indkomst 
Med ændringsforslaget præciseres definitionen af begrebet aktuel indkomst. 
 
Aktuel indkomst defineres som A- og B-indkomst fratrukket standardfradraget. 
I aktuel indkomst ses der bort fra alle skattefrie indkomster bortset fra DIS og GIS indkom-
ster. 
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Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 
 
 

Til nr. 1 
 
Til stk. 2  
Det foreslås, at alderspensionister, der lever i parforhold med en person der ikke er berettiget 
til pension, og hvor den årlige samlede aktuelle indkomst for alderspensionisten og partneren 
ligger under kr. 200.000, skal alderspensionisten betragtes som enlig. Dette sker ved at al-
derspensionisten modtager pensionstillæg svarende til satsen som enlig.  

 
 

Til nr. 2 
 
Til stk. 2  
Bestemmelsen er omformuleret og definerer, at der ved tilkendelse af alderspension samt ved 
væsentlige ændringer i den samlede aktuelle indkomst, skal beregnes alderspension på bag-
grund af den forventede samlede aktuelle indkomst.  
 
På tidspunktet for tilkendelse af alderspension og ved væsentlige ændringer lægges således 
vægt på de forventede indkomstforhold. På tidspunktet for tilkendelse af alderspension og ved 
væsentlige ændringer vil der typisk være indtrådt sådanne ændringer i indkomstforholdene, at 
de aktuelle indkomstforhold forud for ansøgningstidspunktet ikke giver noget retvisende bil-
lede. Der lægges derfor vægt på den forventede samlede aktuelle indkomst.   
 
Det beror på en konkret vurdering om der er indtrådt væsentlige ændringer i grundlag for be-
regning af alderspension. Som væsentlig ændring vil f.eks. kunne anses ændringer i alders-
pensionisten civilstand eller ændringer i alderspensionistens eller dennes partners tilknytning 
til arbejdsmarkedet.  
 

 
Til nr. 3 

 
Til stk. 1  
Bestemmelsen fastslår, at alderspensionisten er forpligtet til selv at gøre opmærksom på æn-
dringer i forhold, der har betydning for retten til alderspension og eventuelle tillæg, og som 
kan have betydning for, om det udbetalte beløb skal reguleres. Dette indebærer en oplys-
ningspligt for alderspensionisten til at oplyse om ændringer i økonomiske og personlige for-
hold, for eksempel indgåelse eller ophævelse af ægteskab, registreret partnerskab, etablering 
af samliv eller ændrede indkomstforhold. Bestemmelsen er sprogligt præciseret, således at det 
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fremstår mere klart, at modtagere af alderspension og eventuelle tillæg bosat uden for den 
kommunale inddeling har pligt til at underrette Naalakkersuisut. 


