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Bemærkninger til forslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

 

1. Indledning 

Forslaget har til formål at forhøje fradraget for alderspensionens pensionstillæg med 100.000 

kr. samt at sænke aftrapningsprocenten. Fradraget er den mængde af alderspensionen, der 

ikke nedsættes, selvom alderspensionisten har en bi-indtægt. Aftrapningsprocenten er den 

procentsats, som alderspensionen nedsættes med. Når aftrapningsprocenten af 

pensionstillægget nedsættes, betyder det, at grænsen for, hvornår pensionstillægget er fuldt 

aftrappet udskydes. Grundbeløbet nedsættes først, når pensionstillægget er fuldt aftrappet. 

Derfor forhøjes fradraget for grundbeløbet fra det oprindelige 221.111 kr. til 368.286 kr., så 

grundbeløbet først nedsættes, når pensionstillægget er fuldt aftrappet. Aftrapningsprocenten 

sænkes fra henholdsvis 45 pct. til 35 pct. for enlige, fra 30 pct. til 22 pct. for par og fra 53 pct. 

til 51 pct. for en alderspensionist med en partner, der ikke er berettiget til pension og pension 

efter Nordisk konvention om social sikring, hvis samlet årlige aktuelle indkomst ikke 

overstiger 300.000 kr.  

 

Forslaget indebærer, at alderspensionens pensionstillæg først nedsættes ved en årlig aktuel 

indkomst, bortset fra alderspension og pension udbetalt efter Nordisk konvention om social 

sikring, på 156.000 kr. for enlige og 183.000 kr. for alderspensionister med en partner.  

Pensionstillægget nedsættes derefter med 35 pct. af indtægtsgrundlaget for enlige og 22 pct. 

af indtægtsgrundlaget for par.  

 

Pensionstillæg efter § 5, stk. 2, reguleres ved en samlet årlig aktuel indkomst, bortset fra 

alderspension og pension efter Nordisk konvention om social sikring, der overstiger 300.000 

kr. Den maksimale indkomstgrænse for, hvornår en alderspensionist med en partner, der ikke 

er berettiget til pension, hæves således til 300.000 kr.  Pensionstillægget nedsættes ved en 

samlet årlig aktuel indkomst, bortset fra alderspension og pension udbetalt efter Nordisk 

konvention om social sikring, på 183.000 kr. med 51 pct. af indtægtsgrundlaget.  

 

Grundbeløbet nedsættes ved en årlig aktuel indkomst, bortset fra alderspension og pension 

udbetalt efter Nordisk konvention om social sikring, på 368.286 kr. for både enlige og 

alderspensionister med partner. Grundbeløbet nedsættes derefter med 40 pct. af 

indtægtsgrundlaget. 
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1.1 Baggrund for forslaget 

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension trådte i kraft 1. januar 2016. Et 

mål med reformen var bl.a. at supplere med initiativer, der skulle forbedre incitamentet til 

arbejdsmarkedspensioner, egenfinansierede pensionsordninger og en fortsat tilknytning til 

arbejdsmarkedet under pensionen. Nærværende forslag søger at styrke dette incitament. 

 

I dag nedsættes alderspensionen i takt med en stigende bi-indtægt. Dette betyder, at for hver 

krone, som tjenes og betales skat af, sker der samtidig en reduktion i personens alderspension. 

For modtagere af alderspension kan der derfor være en begrænset økonomisk gevinst ved at 

være aktive på arbejdsmarkedet eller spare op til alderdommen.  

 

For at sikre et økonomisk incitament for alderspensionister til at forblive på arbejdsmarkedet, 

forhøjer forslaget fradraget og forskyder dermed grænserne for, hvornår aftrapningen ved 

stigende bi-indtægt for pensionstillæg og grundbeløb begynder og slutter. Aftrapningen 

sænkes i forhold til nugældende lovgivning, således, at den mængde alderspensionsbeløbet 

nedsættes, efter at fradraget er ”opbrugt”, også bliver mindre. En alderspensionist vil således 

med dette forslag kunne beholde en større del af sin alderspension ved siden af en eventuel bi-

indtægt. 

 

2. Hovedpunkter i forslaget 

Med forslaget sænkes aftrapningsprocenten for enliges pensionstillæg fra 45 pct. til 35 pct. 

Aftrapningsprocenten for pensionstillægget for alderspensionister med en partner sænkes fra 

30 pct. til 22 pct. Den maksimale indkomstgrænse for, hvornår en alderspensionist med en 

partner, som ikke er berettiget til pension, er berettiget til pensionstillæg efter § 5, stk. 2, 

hæves fra 200.000 kr. til 300.000 kr. Aftrapningen af dette pensionstillæg sænkes fra 53 pct. 

til 51 pct.  

 

Aftrapningsprocenten for grundbeløbet sænkes fra 50 pct. til 40 pct. 

 

Med forslaget forhøjes fradraget for pensionstillæggets og grundbeløbets størrelse for både 

enlige alderspensionister og alderspensionister med en partner., jf. nedenstående figur. 

Hermed kan alderspensionister tjene mere, før alderspensionen nedsættes. Pensionsbeløbet for 

både grundbeløb og pensionstillæg forbliver uændret.  

 



14.08.2019  EM 2019/144 

 

 3 

  
 

 

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov 

Gældende formulering Lovforslaget 

 § 1 

 

I Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 

om alderspension, som ændret ved 

Inatsisartutlov nr. 24 af 7. december 2015 og 

Inatsisartutlov nr. 6 af 2. juni 2017, 

foretages følgende ændringer: 

§ 5, stk. 2  

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 

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. 

 

1.  § 5, stk. 2, affattes således: 

”  Stk. 2.  Alderspensionister, der lever i et 

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. 300.000, bortset fra 

alderspension og pension efter Nordisk 

konvention om social sikring. 

Pensionstillægget nedsættes med 51 pct. af 

pensionistens og partnerens 

indtægtsgrundlag med fradrag af kr. 

183.000.” 
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Fradrag forhøjes med 100.000 kr. og aftrapningsprocent 
sænkes

Par (§ 10) - Nuværende model Enlige - Nuværende model

Par (§ 10) - Ny model Enlige - Ny model

Par (§ 5 stk. 2) - Nuværende model Par (§ 5 stk. 2) - Ny model
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§ 9, stk. 2 

Stk. 2.  Alderspensionens grundbeløb 

nedsættes, såfremt alderspensionistens årlige 

samlede aktuelle indkomst bortset fra 

alderspension og pension efter Nordisk 

Konvention om social sikring, overstiger kr. 

221.111. 

2.  § 9, stk. 2, affattes således: 

”  Stk. 2.  Alderspensionens grundbeløb 

nedsættes, såfremt alderspensionistens årlige 

samlede aktuelle indkomst, bortset fra 

alderspension og pension efter Nordisk 

konvention om social sikring overstiger kr. 

368.286” 

 

§ 9, stk. 3 

Stk. 3.  Alderspensionens grundbeløb 

nedsættes med 50 pct. af 

indtægtsgrundlaget, jf. stk. 2, med fradrag af 

kr. 221.111. 

3.  § 9, stk. 3, affattes således: 

”  Stk. 3.  Alderspensionens grundbeløb 

nedsættes med 40 pct. af 

indtægtsgrundlaget, jf. stk. 2, med fradrag af 

kr. 368.286.” 

 

§ 10, stk. 2, nr. 1 

1)  kr. 56.000 for en enlig alderspensionist. 

 

4. § 10, stk. 2, nr. 1, affattes således: 

”1)  kr. 156.000 for en enlig 

alderspensionist.” 

 

§ 10, stk. 2, nr. 2 

2)  kr. 83.000 for en alderspensionist med 

partner, jf. § 5. 

5.  § 10, stk. 2, nr. 2, affattes således: 

”2)  kr. 183.000 for en alderspensionist med 

partner, jf. § 5.” 

§ 10, stk. 3 

Stk. 3.  Pensionstillægget nedsættes med 45 

pct. af indtægtsgrundlaget, jf. stk. 2, med 

fradrag af kr. 56.000 for en enlig 

alderspensionist og med 30 pct. af 

indtægtsgrundlaget med fradrag af kr. 

83.000 for en alderspensionist med partner, 

jf. § 5. 

6.  § 10, stk. 3, affattes således: 

”  Stk. 3.  Pensionstillægget nedsættes med 

35 pct. af indtægtsgrundlaget, jf. stk. 2, med 

fradrag af kr. 156.000 for en enlig 

alderspensionist og med 22 pct. af 

indtægtsgrundlaget med fradrag af kr. 

183.000 for en alderspensionist med partner, 

jf. § 5.” 

§ 15, stk. 1, nr. 1 

1)  Barnet er anbragt uden for hjemmet efter 

Landstingsforordningen om hjælp til børn 

og unge eller forsørges i øvrigt fuldt ud af 

det offentlige. 

7.  § 15, stk. 1, nr. 1, affattes således: 

”1)  Barnet er anbragt uden for hjemmet 

efter Landstingsforordning om hjælp til børn 

og unge eller Inatsisartutlov om støtte til 

børn eller i øvrigt forsørges 100 pct. af det 

offentlige.” 

 

 § 2 

Inatsisartutloven træder i kraft dagen efter 

Inatsisartutlovens kundgørelse, og gælder 

for udbetaling af alderspension med 

virkning fra den 1. januar 2020. 
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3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

Departementet for Finanser har beregnet de årlige merudgifter til alderspension som følge af 

det forhøjede fradrag og den sænkede aftrapningsprocent til at være 23,3 mio. kr. brutto. En 

del af de øgede offentlige udgifter til alderspension vil dog komme tilbage i det offentlige 

budget som skattekroner. Nettoudgiften er således anslået til at udgøre 13,5 mio. kr. 

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Forslaget har ingen direkte økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 

 

5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed 

Forslaget har ingen konsekvenser for miljøet, naturen eller folkesundheden. 

 

6. Konsekvenser for borgerne 

Forslaget vil sikre, at en stor del af alderspensionister med bi-indtægt vil kunne beholde en 

større del af deres alderspension. Dette vil give incitament til at påtage sig mere lønnet 

arbejde ved siden af alderspensionen. 

 

7. Andre væsentlige konsekvenser 

Forslaget har ingen andre væsentlige konsekvenser. 

 

8. Høring 

Forslaget har i perioden 17. april 2019 til 15. maj 2019 været offentliggjort på 

Naalakkersuisuts høringsportal på www.naalakkersuisut.gl. 

Forslaget har været i høring i perioden 17. april 2019 til 15. maj 2019. Indkomne høringssvar 

med bemærkninger vedrørende forslagets materielle indhold er gengivet i deres helhed, og 

med departementets kommentarer anført i kursiv.  

 

Forslaget har været sendt i høring til følgende:  

Formandens Departement, Departementet for Natur og Miljø, Departementet for Finanser, 

Departementet for Boliger og Infrastruktur, Departementet for Udenrigsanliggender, 

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Departementet for Sundhed, Departementet 

for Sociale Anliggender og Justitsområdet, Departementet for Erhverv, Energi og Forskning, 

Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked, Departementet for Uddannelse, Kultur og 

Kirke, Avannaata Kommunia, Kommune Qeqertalik, Qeqqata Kommunia, Kommuneqarfik 

Sermersooq, Kommune Kujalleq, Det Sociale Ankenævn, Grønlands Råd for 

Menneskerettigheder, Institut for Menneskerettigheder, Ligestillingsrådet i Grønland, 

Børnetalsmanden MIO, Foreningen Grønlandske Børn, MIBB (Bedre Børneliv), Sorlak 

(Fællesråd for børne- og ungdomsorganisationerne i Grønland) Tilioq, INOOQAT, 

Grønlandske Handicaporganisationer, ISI (Foreningen for blinde og svagsynede i Grønland, 

KTK – Døveforeningen i Grønland, Landsforening Autisme, kreds Grønland, Kattuffik 

Utoqqaat Nipaat (Ældreforeningen), Forældreforeningen til børn med ADHD og/eller 
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autisme, Det Landsdækkende Handicapcenter, Kræftens Bekæmpelse i Grønland, 

Handicapforeningen i Grønland, Foreningen for sindslidende og deres pårørende, Røde Kors i 

Grønland, Grønlands Erhverv, SIK, Det Grønlandske Hus i Aarhus, Det Grønlandske Hus i 

Odense, Det Grønlandske Hus i Aalborg, Det Grønlandske Hus i København 

 

Følgende har indsendt høringssvar: 

Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked, Departementet for Natur og Miljø, 

Departementet for Sundhed, Kommune Qeqertalik, SIK, Kattuffik Utoqqaat Nipaat 

(Ældreforeningen), KNIPK, Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke, Departementet 

for Finanser, Kommuneqarfik Sermersooq, Det Grønlandske Hus Odense, Institut for 

Menneskerettigheder, Kommune Kujalleq, Det Sociale Ankenævn, Avannaata Kommunia, 

Qeqqata Kommunia 

 

Følgende har ingen bemærkninger: 

Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked, Departementet for Natur og Miljø, Kattuffik 

Utoqqaat Nipaat (Ældreforeningen), Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke, 

Departementet for Finanser, Institut for Menneskerettigheder 

 

Høringssvar: 

 

1.  Kommune Qeqertalik 

”Vi har modtaget Jeres høring dateret d. 17.april 2019, med høringsfrist d. 15. maj 2019  

Angående, Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om 

alderspension i officiel høring. 

Kommune Qeqertalik har følgende bemærkninger til dette forslag. 

 

Fra Kommune Qeqertalik støtter vi ændringsforslag fra inatsisartut. Forslag til pension i § 5 

stk. 2 står der at der skal være ensartet levevilkår omkring pensionister. Når par til modtager 

af pension skulle have arbejde, modtager pensionisten delvis pensionspenge og nu gives der 

forslag til at vil modtage hel pension, hvilket vi ser for at være positivt tiltag. Derved kan 

klienten anse sig mere som værdigt menneske på lige fod med andre mennesker. Vi har haft 

en sag her i Aasiaat, hvor vi har været nødsaget til at give vedkommende offentlig hjælp, da 

dennes oliefyr gik i stykker og udbetalingen skete på baggrund af dennes indkomst. Disse vil 

blive gældende fremadrettet disse vil ikke længere kunne opleves i fremtiden. 

Derudover vi kan benytte vore ældre borgere bedre uden at ændre deres pension vi støtter 

forslaget, fordi der endnu mere “åbnet for at de kan forblive på arbejdet”. 

En af grundene til at vi har understøttet forslaget er at pensionister kan miste dele af deres 

indkomst om sommeren efter at have fisket og indhandlet hvilket kan give tvivlsspørgsmål 

hos ældre og fa dem til at miste motivationen. Og dette sker også for andre mennesker, der 

har andet arbejde. 

Derfor har vi ingen kritiske punkter til dette ændringsforslag.” 
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Svar: Bemærkningerne er taget til efterretning, men giver ikke anledning til ændringer i 

forslaget. 

 

2. SIK 

SIK har følgende bemærkninger om ændring af Inatsisartutlov om alderspension. (Nanoq – 

ID nr. 10556096) 

 

For det første er SIK rigtig glad for, at man endelig vil regulere pensionsbeløbet på 56.000 kr. 

for en enlig og 83.000 kr. for en med partner. Dette vil selvfølgelig have indflydelse på vore 

medlemmers vilje til at lave en pensionsopsparing øges, idet man efterhånden er begyndt at 

sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor man sætter penge i SISA, når nu det offentlige fradrag for 

alderspension skal være så høj. 

 

Selvfølgelig er det ellers ønskeligt, at man forhøjer mere end 100.000 kr., dog er vi tilfredse 

med reguleringen. 

 

Dog mener vi, i forhold til § 10, stk. 3, at forslaget om nedsættelse af pensionstillægget er for 

høj, derfor foreslår SIK, at der sættes 25 procent i stedet for 35 procent, samt 12 procent i 

stedet for 22 procent. 

 

Svar: Ikke indarbejdet. Forslaget er udarbejdet på baggrund af en beslutning i 

finanslovsaftalen 2019 om at ændre fradrags- og aftrapningsreglerne for alderspension. Når 

fradraget sættes op, og aftrapningsprocenten sættes ned, betyder det, at alderspensionisten 

kan beholde en større del af sin alderspension ved siden af en bi-indtægt, end 

alderspensionisten kan på nuværende tidspunkt.  

 

SIK’s høringssvar har dog givet anledning til, at der er foretaget nye beregninger for § 5, stk. 

2, for at tilgodese alderspensionister med en partner, der ikke er berettiget til pension.Den 

maksimale indkomstgrænse for, hvornår en alderspensionist med en partner, som ikke er 

berettiget til pension, kan være berettiget til pensionstillæg efter § 5, stk. 2, forhøjes således 

med 100.000 kr.  

 

3. KNIPK 

”KNIPK, Kalaallit Nunaani Innarluutillit Piginnaanikitsullu Kattuffiat støtter hermed ændring 

af loven om alderspension. 

 

Grunden til støtten er at KNIPKs mål er, at enhver, der ikke har en indtægt selv, skal have 

fuld alderspension eller førtidspension, uanset om man får alderspension eller førtidspension.  

Da man som menneske har ret til dem efter loven.” 

 

Svar: Bemærkningerne er taget til efterretning, men giver ikke anledning til ændringer i 

forslaget. 
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4. Kommuneqarfik Sermersooq 

”I) Kommuneqarfik Sermersooq hilser lovforslaget velkommen, da det offentlige og private 

arbejdsmarked i kommunen i høj grad efterspørger arbejdskraft. 

Samtidig er alderspensionister en af de dårligst økonomisk stillede grupper i Kommuneqarfik 

Sermersooq. Mange kommende alderspensionister har eksempelvis ikke en 

arbejdsmarkedspension som supplement. Dette lovforslag rummer et potentiale for at styrke 

denne gruppe. 

 

2) Kommuneqarfik Sermersooq anbefaler, at det tilføjes til lovforslaget, at ordningen skal 

evalueres, fx indenfor 3 år. Der skal det blandt andet klarlægges: 

- har loven den ønskede effekt på arbejdsudbuddet? 

- matcher de anslåede udgifter til alderspension og skatteindtægter virkeligheden?” 

 

Svar: Bemærkningerne er taget til efterretning, men giver ikke anledning til ændringer i 

forslaget. 

 

Det er hensigten, at forslaget skal evalueres efter en passende periode, eksempelvis efter 3 år. 

Her vil det blandt andet indgå i evalueringen, hvorvidt forslaget har haft den tilsigtede effekt 

med at skabe større lighed mellem pensionister og eventuelle arbejdende ægtefæller, og skabe 

større incitament til beskæftigelse.  

 

5. Det Grønlandske Hus Odense 

”Tak for mulighed for kommentarer. 

 

Vi har ikke så mange kommentarer til forslaget – ud over at det er rigtig godt for 

pensionisterne. Vi kan måske bemærke, at det er dejligt at tænke på, at der ikke længere vil 

komme mennesker til Danmark kun af økonomiske årsager, hvis forslaget går igennem.” 

 

Svar: Bemærkningerne er taget til efterretning, men giver ikke anledning til ændringer i 

forslaget. 

 

6. Kommune Kujalleq 

”Kommune Kujalleq har gennemgået lovforslaget med tilhørende bemærkninger, og kan 

anbefale, at forslaget vedtages. 

 

Kommunen finder det positivt, at det med lovforslaget sikres, at ældre borgere får større 

fleksibilitet i forhold til muligheden for uden økonomiske konsekvenser at bevare en 

tilknytning til arbejdsmarked og erhvervsliv.” 

 

Svar: Bemærkningerne er taget til efterretning, men giver ikke anledning til ændringer i 

forslaget. 
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7. Det Sociale Ankenævn 

”Det Sociale Ankenævns sekretariat takker for muligheden for at frem-komme med 

kommentarer til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxx 2019 om ændring af 

Inatsisartutlov om alderspension og skal herved fremkomme med høringssvar herom.  

 

Ad § 2  

 

Det fremgår, at Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2020.  

 

Det Sociale Ankenævns sekretariat har tidligere gjort Departementet for Sociale Anliggender 

og Justitsområdet opmærksom på problemstillingen ved at lade en lov træde i kraft den 1. 

januar, når denne vedrørende ydelser der betales forud.  

 

Det er Det Sociale Ankenævns sekretariats erfaring, at kommunerne træffer afgørelse i 

november og december vedrørende beregning/regulering af alderspension gældende pr. 1. 

januar. Da Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om 

alderspension først træder i kraft den 1. januar 2020, vil kommunen ikke kunne træffe 

afgørelse efter denne lovændring før 1. januar 2020. En afgørelse truffet efter en lov som 

endnu ikke er trådt kraft, vil Det Sociale Ankenævn anse som ugyldig.  

 

Det Sociale Ankenævns sekretariat forslår derfor, at loven træder i kraft tidligere end 1. januar 

2020 med en overgangbestemmelse, hvoraf det fremgår, at de nye bestemmelser gælder for 

alderspension der udbetales for januar 2020 og derefter. Således vil kommunen have 

mulighed for at foretage beregning af alderspension og træffe afgørelse før, at der skal 

udbetales alderspension for januar 2020.” 

 

Svar: Bemærkningerne er taget til efterretning, og har givet anledning til ændring af 

forslagets ikrafttrædelsesdato. 

 

Det foreslås, at forslaget træder i kraft dagen efter kundgørelse, og kommer til at gælde for 

udbetalinger fra 1. januar 2020. 

 

8. Avannaata Kommunia 

”Efter vi har drøftet denne sender jeg denne, da vi er enige i forslag til ændring af 

Inatsisartutlov om alderspension. Da denne vil give dem som har alderspension bedre 

økonomiske vilkår. 

De ældre ellers ville have arbejde lidt mere, er nødt til at stoppe med at arbejde når de når 

frem til den løn hvor der vil blive fratrukket deres pension. Selvom de kunne have arbejdet i 

længere periode. 
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Den ældre som kan arbejde ved siden af sin alderspension, kan derefter begynde at planlægge 

sit arbejde. Bedre udnyttelse af viden som den ældre har, desuden vil dette give mulighed for 

at arbejde såfremt personen er rask 

Der vil også på denne måde være flere mennesker på arbejde. Der kan til tider være mangel 

på arbejds kraft for andre arbejds pladser/ virksomheder.” 

 

Svar: Bemærkningerne er taget til efterretning, men giver ikke anledning til ændringer i 

forslaget. 

 

9. Qeqqata Kommunia 

”Qeqqata Kommunia støtter en forbedring af vilkår for ældre, som arbejder eller gerne vil 

arbejde. 

Vi ser det som ønskeligt, at flere ældre forbliver aktive, og holde sig i gang med f.eks. at 

arbejde, hvorved de bibeholder arbejdsevne, og fastholder livskvalitet og identitet. 

Arbejdsmarked bliver tilført mindre årgange af borgere, som er arbejdsdygtige, derfor er det 

godt at flere ældre stadig arbejder. At holde sig i gang, styrker selvtilliden og følelsen af at 

være til nytte. 

Vi har følgende bemærkninger, som vi er betænkelige ved:  

 

7. Andre væsentlige konsekvenser 

Hvordan vil ændring af pensionen påvirke boligsikringen?  

Hvis boligsikringen nedsættes, vil fordelen ved at arbejde udlignes.” 

 

Svar: Bemærkningerne er taget til efterretning, men giver ikke anledning til ændringer i 

forslaget.  

 

For enlige alderspensionister og par uden børn i husstanden, vil forslaget kun have en meget 

begrænset effekt på det udbetalte boligsikringsbeløb. For de få alderspensionister, der 

har børn i husstanden, vil disse opleve et lidt større fald i boligsikringen. Faldet i 

boligsikringen vil dog være mindre end gevinsten ved øget alderspension eller 

arbejdsindkomst jf. nærværende forslag. Fordelen ved arbejde udlignes således ikke i nogen 

af tilfældene.  

 

”Økonomiske konsekvenser for kommunen: 

Qeqqata Kommunia ønsker, at de økonomiske konsekvenser for kommunerne udregnes og 

der fremvises eksempler, da højere fradrag og en lavere nedsættelse af pensionstillægget vil 

give kommunen færre indtægter. Dette skal sammenlignes med den øgede skat, som 

kommunen modtager, hvilket muligvis skaber behov for en omfordeling af midler.” 

 

Svar: Forslaget vil ikke have økonomiske konsekvenser for kommunen. Bloktilskuddet til 

kommunerne øges i forbindelse med forslaget. Kommunen har derved finansiering til at kunne 

dække de øgede udgifter til alderspension. Usikkerheden forbundet ved at forudsige de 
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forventede indtægter ved øget beskæftigelse er for stor til, at indtægtsberegninger kunne 

anvendes. Derfor er der under punkt 3 om økonomiske og administrative konsekvenser for det 

offentlige i udregningerne af merudgifterne ikke medtaget eventuelle skatteindtægter. 
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Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser 

 

Til § 1 

 

Til nr. 1 

Den maksimale indkomstgrænse for, hvornår en alderspensionist med en partner, som ikke er 

berettiget til pension, er berettiget til pensionstillæg efter § 5, stk. 2, hæves til 300.000 kr. 

Pensionstillægget nedsættes med 51 pct. af pensionistens og partnerens indtægtsgrundlag med 

fradrag af kr. 183.000. 

 

Til nr. 2 

Grundbeløbet nedsættes, hvis alderspensionistens årlige aktuelle indkomst, bortset fra 

alderspension og pension udbetalt efter Nordisk konvention om social sikring, overstiger kr. 

368.286.  

 

Til nr. 3 

Bestemmelsen fastslår, at grundbeløbet nedsættes med 40 pct. af indtægtsgrundlaget, med 

fradrag af kr. 368.286.  

 

Til nr. 4 

Bestemmelsen fastslår, at fradraget for enlige fastsættes til kr. 156.000. 

 

Til nr. 5 

Bestemmelsen fastslår, at fradraget for alderspensionister med en partner fastsættes til kr. 

183.000. 

 

Til nr. 6 

Bestemmelsen fastslår, at pensionstillægget nedsættes med 35 pct. af indtægtsgrundlaget med 

fradrag af kr. 156.000 for en enlig alderspensionist. Pensionstillægget nedsættes med 22 pct. 

af indtægtsgrundlaget med fradrag af kr. 183.000 for en alderspensionist med en partner. 

 

Til nr. 7 

Bestemmelsen fastslår, at børnetillægget bortfalder, hvis barnet er anbragt uden for hjemmet 

af det offentlige. Da Landstingsforordning om hjælp til børn og unge blev ophævet den 1. juli 

2017 ved ikrafttrædelsen af Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn, vil børn, 

der efter Inatsisartutlovens ikrafttræden anbringes uden for hjemmet, blive anbragt med 

hjemmel i den nye Inatsisartutlov. Da der imidlertid fortsat vil være børn, der er anbragt efter 

Landstingsforordning om hjælp til børn og unge, er begge love nævnt i bestemmelsen.  
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Til § 2 

 

Det foreslås, at forslaget træder i kraft dagen efter Inatsisartutlovens kundgørelse. 

Inatsisartutloven gælder for udbetaling af alderspension fra den 1. januar 2020.  

 

Bestemmelsen er formuleret således, for at Inatsisartutloven kan træde i kraft i december 2019 

og dermed gælde for regulering af alderspension med virkning fra 1. januar 2020.  

 

 


