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i forbindelse med førtid
spension

Kære Jess Svane. l forbindelse med 1. be
handlingen af pkt. 121 

om forslag til lnatsisartu
tlov om ændring af rejs

te du et spørgsmål
vedrørende sagsbehan

dlingstiden for ansøgni
nger 0m førtidspension

. Du ønskede at spørgs
målet behandlet

i Familie og Sundhedsu
dvalget.

Spørgsmål om sagsbe
handlingstiden for førtid

spensionssager behan
dles ikke i dette forslag

 hvorfor du
orienteres skriftligt. I forbindelse med det ti

dligere Departement fo
r Sociale, Anliggender,

 Familie og Justitsomrâ
des evaluering af

førtidspensionsomrâde
t blev der udarbejdet en

 tilsynsrapport der bl.a.
 kommenterede på sag

sbehandling af
ansøgninger om førtids

pension:

Sagsgennemgangen v
iste, at en sag som reg

el tager omkring 6 mån
eder at behandle. Dette

 skyldes primært,

at der er en lang vente
tid mellem de enkelte d

ele af forløbet.

Hvis borgeren skal i rev
alidering, tager sagen t

ypisk 1-2 år eller mere.
 Dette skyldes, at det s

amlede forløb (og
derfor også ventetiden)

 er længere, samt at no
gle kommuner iværksæ

tter forholdsvis lange

revalideringsforløb. De
tte forlænger den saml

ede sagsbehandlingstid
.

I byer med manglende 
kommunikation mellem

 Majoriaqs og socialfon
/altningens sagsbehan

dlingssystemer
kan der være risiko for,

 at sagerne går midlert
idigt i stå.

Der vil i forbindelse me
d opdatering af lovgivn

ing på det sociale områ
de blive taget tiltag mo

d en forbedring af

det offentliges sagsbeh
andlings systemer. Der

med vil sagsbehandling
 af sociale sager gener

elt kunne afvikles

bedre og mere effektivt
.

Denne orientering er lig
eledes sendt til Familie

- og Sundhedsudvalge
t.
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ulighed for bi-indtægt

Kære Siverth Karl Heilm
ann.

l forbindelse med 1. be
handlingen i Inatsisartu

t af pkt. 121 om forslag
 til Inatsisartutlov om æ

ndring af
Inatsisartutlov om alde

rspension og om ændr
ing af Inatsisartutlov om

 førtidspension, rejste d
u spørgsmålet

om mulighed for at hav
e en bi-indtægt ved sid

en af alderspensionen.
 Du ønskede at dette b

lev behandlet i
Familie og Sundhedsud

valget. Spørgsmålet om
 alderspensionisters m

ulighed for bi-indtægt in
dgår ikke i

ændringsforslaget, hvo
rfor du orienteres skrift

ligt.

Reglerne om alderspen
sion findes i Inatsisartu

tlov nr. 20 af 23. decem
ber 2015 om alderspen

sion med senere
ændringer. Som udgangspunkt mo

dtager en alderspensio
nist fuld alderspension 

bestående af en grund
pension og en

tillægspension. Hvis pensionisten og d
ennes eventuelle partn

er har en høj indkomst 
udover pension, vil der

 ske en regulering
af tillægspensionen. Pa

rtners indkomst vil ikke
 have indflydelse på gr

undpensionen, da der k
un kan ske

regulering af grundpen
sionen, hvis det er pen

sionisten selv der har e
n høj indkomst, udover

 alderspensionen.

Med vedtagelsen af Ina
tsisartutlov nr. 24 af 7. 

december 2015 om æn
dring af Inatsisartutlov 

om alderspension
sørgede lnatsisartut for

 at der ved opgørelsen
 af indkomstgrundlaget

 skal ses bort fra alders
pension og

pension efter Nordisk K
onvention 0m social sik

ring.

Med vedtagelsen af Ina
tsisartutlov nr. 35 af 28

. november 2019 om æ
ndring af Inatsisartutlov

 om
alderspension blev belø

bsgrænserne hævet i f
orhold til hvornår der sk

er regulering af pension
en. Dermed er

de gældende beløbsgr
ænser for regulering af

 alderspensionen som 
følgende:

Regulering af grundbel
øbet starter ved en ind

komst på 383.666 kr., o
g grundbeløbet bortfald

er ved en indtægt
pä 544.263 kr.
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Regulering af pensions
tillæg starter for en enli

g pensionist på 156.00
0 kr. og pensionstillæg

get bortfalder ved

en indtægt på 383.666
 kr. For par starter regu

lering af pensionstillæg
get ved en samlet indtæ

gt på 183.000
kr. og pensionstillægge

t bortfalder ved en sam
let indtægt på 300.000 

kr., hvis partneren ikke
 selv er berettiget

til pension. Hvis partne
ren også er berettiget t

il pension, bortfalder til
lægspensionen ved en

 samlet indtægt på
384.327 kr. Denne orientering er lig

eledes sendt til Familie
- 0g Sundhedsudvalge

t.

Med venlig hilsen , h]  __ . _/ j' l . g. f' ,r Å L “L- Å ”1-'\_ A5/ Mimi Karlsen


