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Bemærkninger til lovforslaget 
 

Almindelige bemærkninger 
 

1. Indledning 
Inatsisartutlov om alderspension blev vedtaget den 13. november 2015 (EM 2015/160). 
 
Der er i forbindelse med implementeringen af loven og udarbejdelse af webserviceløsninger 
på Fællesoffentlige System Platform og Kommunaladministrative winformatik fundet en 
lovteknisk fejl, som har utilsigtede økonomiske negative konsekvenser for de pensionister, 
der lever sammen med en ikke-pensionist.  
 
2. Hovedpunkter i forslaget 
Lovforslaget sikrer, at der ved opgørelsen af årlig aktuel indkomst efter § 5, stk. 2 ses bort fra 
alderspension og pension efter Nordisk Konvention om social sikring. Den opgjorte årlige 
aktuelle indkomst danner grundlag for regulering af pensionstillæg.  
 
Med lovforslaget sikres, at reguleringen sker på det grundlag, der har været hensigten med § 
5, stk. 2 i Inatsisartutlov om alderspension og som har været lagt til grund for beregning af de 
økonomiske konsekvenser af loven. 
 

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov 

Gældende formulering Lovforslaget 

 

§ 1 
I Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 
om alderspension foretages følgende 
ændringer: 

§ 5. Som partner betragtes efter denne 
Inatsisartutlov en person, som 
alderspensionisten er gift med, har indgået 
registreret partnerskab med, eller lever 
med i et ægteskabslignende forhold, som 
har varet i mindst 1 år.   
  Stk. 2. Alderspensionister i parforhold 
modtager pensionstillæg svarende til 
satsen for en enlig alderspensionist, 
såfremt pensionisten og partneren har en 
årlig samlet aktuel skattepligtig indkomst 
uden ligningsmæssige fradrag på under kr. 

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 bortset fra 
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200.000. Pensionstillægget nedsættes med 
53 pct. af pensionistens og partners 
indtægtsgrundlag med fradrag af kr. 
83.000.  
 Stk. 3. Hvis partneren varigt er flyttet til 
en social døgninstitution, betragtes 
alderspensionisten som enlig.  

alderspension og pension efter Nordisk 
Konvention om social sikring. 
Pensionstillægget nedsættes med 53 pct. af 
pensionistens og partners indtægtsgrundlag 
med fradrag af kr. 83.000.” 
 

 

§ 2 
Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. 
januar 2016. 

 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 
Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. 
Beregninger af de økonomiske konsekvenser af Inatsisartutlov om alderspension (EM 
2015/160) er udarbejdet på grundlag af den bestemmelse, der er indeholdt i nærværende 
ændringsforslag.  
 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 
Ingen konsekvenser. 
 

5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed 
Ingen konsekvenser.  
 

6. Konsekvenser for borgerne 
Lovforslaget bringer bestemmelsens ordlyd i overensstemmelse med lovens hensigt og 
grundlaget for beregning af de økonomiske konsekvenser af Inatsisartutlov om alderspension. 
Lovforslaget sikrer, at alderspensionister omfattet af § 5, stk. 2 i Inatsisartutlov om 
alderspension modtager den alderspension som det var forudsat når loven træder i kraft den 1. 
januar 2016. 
 

7. Andre væsentlige konsekvenser 
Ingen. 
 

8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. 
Lovforslaget har været i høring hos Formandens Departement og Finansdepartementet.  Der 
har ikke været bemærkninger til lovforslaget.  
 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 
 

Til § 1 
 
Til nr. 1 
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Bestemmelsen er omformuleret. 
 
Den årlige aktuelle indkomst for pensionisten og dennes partner opgøres uden at medregne 
alderspension, og pension efter Nordisk Konvention om social sikring.  
 
Den opgjorte årlige aktuelle indkomst danner grundlag for vurderingen af om pensionisten 
kan modtage pensionstillæg som enlig alderspensionist.  Den opgjorte årlige aktuelle 
indkomst danner endvidere grundlag for den efterfølgende regulering af dette pensionstillæg. 
 
Forslaget bidrager til at modvirke en uhensigtsmæssig reduktion i den samlede alderspension, 
fordi den ene part i et parforhold fortsat er aktiv på arbejdsmarkedet.   
 
Til illustration kan alderspension for en pensionist omfattet af forslaget beregnes således:  
 
Kvinden: Ingen indkomst udover pension 
Mand (ikke-pensionist): tjener 110.000 kr. årligt 
 
Deres forventede aktuelle indkomst: 
Kvinden: 
Grundbeløb  59.900 kr. 
Pensionisttillæg(par)  41.300 kr. 
Standardfradrag -10.000 kr. 
I alt  91.200 kr. 
 
Manden: 
A-indkomst 110.000 kr. 
Standardfradrag -10.000 kr. 
I alt  100.000 kr. 
Manden + Kvinden:  
191.200 - pensionsindkomst = 191.200 - 101.200 =   90.000 kr. 
 
Kvindens Pension: 
Grundbeløb  59.900 kr. 
Pensionstillæg 74.300 kr. 
Reduktion grundet indtægt  
Indkomstgrundlag:  
Aktuel indkomst - pensionsindkomst =  90.000 kr. 
(53 % af 90.000-83.000) 
 
I alt  130.490 kr. 


