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ISN – Sags nr.: 2021 - 18525 

Bemærkninger til forslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

1. Indledning 

I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2022 blev der afsat 15 millioner kr. til 

udmøntning i 2022 og 30 mio. kr. årligt fra og med 2023 til forbedringer af vilkårene for de 

ældre. Udmøntning af midlerne anvendes til forbedring af både alderspensioner og 

førtidspensionerne.  

 

Stadig flere alderspensionister lever et godt liv og har i kraft af pensionsopsparinger, privat 

opsparing eller indtægtsgivende beskæftigelse også en rimelig økonomi. Imidlertid er der 

stadig mange ældre, der har et meget lavt rådighedsbeløb. Det er vigtigt at sikre alle ældre en 

levestandard på et vist minimumsniveau og dermed undgå fattige pensionister. Samtidig er 

det vigtigt at sikre, at levestandarden som alderspensionist står i et rimeligt forhold til 

levestandarden som erhvervsaktiv. Det grønlandske samfund skylder de mennesker, der 

gennem et livs arbejdsindsats har skabt forudsætningerne for vore dages samfund, at de kan 

leve en tryg tilværelse, også økonomisk. 

 

Naalakkersuisut er ved at udarbejde en ældrestrategi, som tager udgangspunkt i det gode 

ældre liv, og forbedring af pensionerne er en del af den kommende ældrestrategi.  

 

2. Hovedpunkter i forslaget 

I indeværende forslag foretages der både ændringer i lovgivningen vedrørende alders- og 

førtidspension. I Inatsisartutlov om alderspension hæves grundbeløbet for alderspensionen, 

mens der i Inatsisartutlov om førtidspension både foretages en forhøjelse af taksten for den 

højeste førtidspension og beløbsgrænsen for, hvornår der vil ske modregning i 

førtidspensionen. 

 

2.1. Forhøjelse af grundbeløbet for alderspensionister 

Forslaget forhøjer grundbeløbet for alle alderspensionister. Ved at forhøje grundbeløbet bliver 

det muligt at løfte indkomstgrundlaget for alderspensionister, uden at den gensidige 

forsørgelsespligt vil påvirke reguleringen. Alderspensionen vil således blive forhøjet for alle 

borgere med en indkomst indtil 384.000 kr. 

 

Med forslaget hæves grundbeløbet fra 64.239 kr. pr. år (2021-niveau) til 73.239 kr. pr. år 

(2022-niveau).  Den offentlige alderspensions grundbeløb forhøjes således med 750 kr. pr. 

måned eller 9.000 kr. pr. år. Stigningen gælder både enlige og alderspensionister i parforhold. 

 

2.2. Forhøjelse af taksten for højeste førtidspension og fribeløb 

Forslaget forhøjer ligeledes taksten for den højeste førtidspension, som er det beløb der 

tildeles førtidspensionister med den laveste arbejdsevne. 

 

Med forslaget hæves taksten for den højeste førtidspension således fra 118.680 kr. (2021-

niveau) til 124.340 kr. (2022-niveau). Den offentlige alderspensions grundbeløb forhøjes 

således rundt regnet med 470 kr. pr. måned eller 5.660 kr. pr. år. 

 

Herudover hæves beløbsgrænsen for det beløb, som en førtidspensionsmodtager og dennes 

eventuelle partner må tjene før der vil ske modregning i pensionen med 10.000 kr. årligt fra 

28.000 kr. (2021- niveau) til 38.000 kr. (2022-niveau). 
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3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 
De økonomiske konsekvenser for udmøntning af midler til pensioner fordeles med 33,3% til 

førtidspensioner og 66,7% til alderspensionister. Der udmøntes 15 mio. kr. i 2022 og 30 mio. 

kr. årligt fra og med 2023. 

 

Opgørelse over merudgifter til forhøjelse af førtids- og alderspensionerne i 2022 og 2023. 
Pension 2022 2023 

Alderspensionister – på længerevarende ophold udenfor hjemmet  0,9 mio. kr. 1,8 mio. kr. 

Alderspensionister – forhøjelse af grundbeløbet 8,75 mio. kr. 17,5mio. kr. 

Førtidspension – længerevarende ophold 0,5 mio. kr.  1 mio. kr. 

Førtidspension – forhøjelse af pensionsbeløb, samt forhøjelse af start 

aftrapning med 10.000 kr.  

4,5 mio. kr. 9 mio. kr. 

Samlet udgift 14,7 mio. kr. 29,3 mio. kr.  

 

Ordningen forventes ikke at have administrative konsekvenser for kommunerne, idet 

ændringerne er forhøjelse af de eksisterende takster, som kommunerne anvender i dag.  

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Forslaget får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 

 

5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed  

Forslaget får ingen konsekvenser for miljø, natur og folkesundheden. 

 

6. Konsekvenser for borgerne 

Forslaget vil forbedre de økonomiske vilkår for alle alderspensionister gennem forhøjelsen af 

grundbeløbet. Herudover forbedrer forslaget de økonomiske forhold for førtidspensionister 

med den laveste arbejdsevne, gennem en forhøjelse af det beløb der kan udbetales til 

personer, der er tilkendt den højeste førtidspensionstakst. Herudover giver forslaget ligeledes 

de førtidspensionister der er tilkendt den højeste førtidspension mulighed for at oppebære en 

højere indkomst fra beskæftigelse, ude at der vil skulle foretages en modregning, hvilket alt 

andet lige vil gøre det mere attraktivt at yde en ekstra indsats. 

 

7. Andre væsentlige konsekvenser 

Forslaget forventes ikke at få andre væsentlige konsekvenser. 

 

8. Høring 

Forslaget har i perioden 21. december 2021 til 10. januar 2022 været offentliggjort på 

høringsportalen på www.naalakkersuisut.gl, og har i samme periode været i høring hos en 

række høringsparter. Der henvises til bilag 2 om høringen og de modtagne høringssvar. 
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Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser 
 

Til § 1 

Til nr. 1 

Bestemmelsen fastlægger, at grundbeløbet udgør op til 73.239 kr. årligt i 2022 tal. 

 

Til § 2 

Til nr. 1 

 

Til stk. 2 

Bestemmelsen fastslår, at det beløb, der udbetales til en førtidspensionist med en arbejdsevne 

mellem 0 og 25 pct. der modtager højeste førtidspension, udgør optil 124.340 kr. i 2022 tal. 

  

Den indtægtsbestemte førtidspension udbetales alene med den nævnte sats, når betingelserne 

for optjening af fuld førtidspension er opfyldt. Hvis førtidspensionisten ikke opfylder kravene 

til at modtage det fulde beløb, vil der i stedet blive udbetalt et beløb, der er beregnet på 

baggrund af Inatsisartutlov om førtidspension § 7. 

 

Til stk. 3 

Bestemmelsen fastlægger, ved hvilke indkomstgrænser den udbetalte førtidspension 

nedsættes. 

 

Førtidspension nedsættes, såfremt førtidspensionisten og dennes eventuelle partners årlige 

samlede aktuelle indkomst, bortset fra offentlig pension og pension udbetalt efter Nordisk 

Konvention om social sikring, overstiger 38.000 kr. De første kr. 100.000 af den eventuelle 

partners indtægt medregnes ikke.  

For uddybende bemærkninger om hvilke personer der er omfattet af begrebet ”partner”, 

henvises der til § 4 i Inatsisartutlov om førtidspension, samt tilhørende bemærkninger. 

 

Til § 3 

 

Bestemmelsen fastslår, at Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2022 
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Bilag 1 

 

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov 

Gældende formulering Lovforslaget 

 § 1 

I Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 

om alderspension, jf. Selvstyrets 

lovbekendtgørelse nr. 9 af 28. februar 2020, 

som ændret ved Inatsisartutlov nr. 7 af 19. 

november 2021, foretages følgende 

ændringer: 

”  § 9.  Alderspensionens grundbeløb udgør 

årligt op til kr. 59.900.” 

  

1. § 9, stk. 1, affattes således: 

”Alderspensionens grundbeløb udgør årligt 

op til kr. 73.239.” 

 § 2 

I Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 

om førtidspension, jf. Selvstyrets 

lovbekendtgørelse nr. 8 af 14. juli 2021, som 

ændret ved Inatsisartutlov nr. 7 af 19. 

november 2021, foretages følgende 

ændringer: 

”  Stk. 2.  Højeste førtidspension efter stk. 1 

udgør årligt op til 110.664 kr. 

  Stk. 3.  Førtidspension nedsættes, såfremt 

førtidspensionisten og dennes eventuelle 

partners årlige samlede aktuelle indkomst, 

bortset fra førtidspension, alderspension og 

pension udbetalt efter Nordisk Konvention 

om social sikring, overstiger 28.000 kr. De 

første kr. 100.000 af eventuel partners 

indtægt medregnes ikke.  

1. § 17, stk. 2 og stk. 3, affattes således: 

”  Stk. 2.  Højeste førtidspension efter stk. 1 

udgør årligt op til 124.340 kr. 

  Stk. 3.  Førtidspension nedsættes, såfremt 

førtidspensionisten og dennes eventuelle 

partners årlige samlede aktuelle indkomst, 

bortset fra førtidspension, alderspension og 

pension udbetalt efter Nordisk Konvention 

om social sikring, overstiger 38.000 kr. De 

første kr. 100.000 af eventuel partners 

indtægt medregnes ikke.  

 § 3 
Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. 

juli 2022. 
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Bilag 2 
 

Høringssvarnotat 
 

Forslaget har været i høring i perioden 21. december 2021 til 10. januar 2022, Derudover har 

forslaget været offentliggjort på høringsportalen www.naalakkersuisut.gl i samme periode. 

 

Forslaget har været sendt i høring hos følgende:  

Avannaata Kommunia, Kommune Qeqertalik, Qeqqata Kommunia, Kommuneqarfik 

Sermersooq, Kommune Kujalleq, Det Sociale Ankenævn, Førtidspensionsklagenævnet, 

Grønlands Råd for Menneskerettigheder, Institut for Menneskerettigheder, Børnetalsmanden 

MIO, Foreningen Grønlandske Børn, MIBB (Bedre Børneliv), Sorlak (Fællesråd for børne- 

og ungdomsorganisationerne i Grønland), Handicaptalsmanden Tilioq, INOOQAT 

(Forældreforening for udviklingshæmmede i Grønland), Nunatsinni Inuit Innarluutillit 

Kattuffiat (Grønlandske Handicaporganisationer), ISI (Foreningen for blinde og svagsynede i 

Grønland), KTK (Døveforeningen i Grønland), Landsforeningen Autisme, kreds Grønland, 

Ældreforeningen Kattuffik Utoqqaat Nipaat, Angajoqqaaqatigiit (Forældreforening til børn 

med ADHD og/eller autisme), Kræftens Bekæmpelse i Grønland, KNIPK 

(Handicapforeningen i Grønland), Sugisaq (Foreningen for sindslidende og deres pårørende), 

Røde Kors i Grønland, Grønlands Erhverv (GE), 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: 

Qeqqata Kommunia, Avannaata Kommunia, Tilioq, KNIPK og SIK. 

 

Indledende bemærkning vedrørende høringen 
I forbindelse med indarbejdelse af høringssvar blev det opdaget, at der var en fejl i forslagets 

§ 2 vedr. Inatsisartutlov om førtidspension § 17, stk. 3. Forslaget som sendt i høring indeholdt 

i § 17, stk. 3 et 3. punktum lydende: 

 

”Ved en indtægt under kr. 400.000 kan pensionsbeløbet ikke nedsættes til mindre end 20 pct. 

af højeste førtidspension, når førtidspensionisten ikke har egenindtægt, dog således at 

førtidspension bortfalder ved en indtægt over kr. 400.000.” 

 

Dette 3. punktum udgik dog af § 17, stk. 3 i forbindelse med vedtagelse af Inatsisartutlov nr. 

40 af 23. november 2017 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension. 

 

Fejlen er derfor rettet i forslaget som fremsat for Inatsisartut. Det er i denne forbindelse 

departementets vurdering, at dette kunne gøres, uden der skulle foretages en fornyet høring, 

henset til at der alene er tale om, at et stykke af en bestemmelse udgår og der således ikke 

indsættes noget nyt i forslaget, som høringsparterne ikke har haft mulighed for at komme med 

bemærkninger til. 

 

 

 

Høringssvar: 
 

Indkomne høringssvar er gengivet i deres helhed og med departementets kommentarer anført i 

kursiv. 

http://www.naalakkersuisut.gl/
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1. Qeqqata Kommunia 

Bemærkninger til høring vedrørende Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om 

alderspension og om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension. 

 

Qeqqata Kommunia bifalder forslaget om at forhøje grundbeløbet for alderspensionister samt 

forhøjelsen af taksten for den højeste førtidspension og beløbsgrænsen for modregning i 

førtidspensionen. 

 

Kommunen er glad for, at Naalakkersuisut agter at forbedre de økonomiske vilkår for både 

alders- og førtidspensionister set i forhold til at leveomkostningerne er høje i Grønland. 

 

Kommunen er ligeledes glad for, at modtagere af førtidspension gives mulighed for at have en 

indkomst, som er 10.000 kr. mere end den nuværende, hvilket vil opmuntre 

førtidspensionisterne til at arbejde lidt mere. 

 

Kommunen har ikke yderligere bemærkninger til forslaget. 

 

Svar: Departementet takker for det indsendte høringssvar. 

 

2. Avannaata Kommunia 

 

Avannaata Kommunias kommentarer til forslag af 21. december 2021 til Inatsisartutlov om 

ændring af Inatsisartutlov om alderspension og ændring af Inatsisartutlov om førtidspension. 

 

Generelle kommentarer: 

 

Det er Avannaata Kommunias vurdering, at det er en urimelig kort høringsfrist til så vigtig en 

lovgivning, specielt når der samtidig henses til, at såvel jul som nytår falder indenfor 

høringsfristen. 

 

Svar: Den korte svarfrist skal ses i lyset af, at det fremsendte forslag er en udløber af 

finanslovsforhandlingerne for 2022 og at det derfor er nødvendigt, at forslaget fremsættes 

allerede på den kommende forårssamling 2022, for at gøre det muligt, at de højere tilskud 

kan blive gældende allerede fra 1. juli 2022 til glæde for de mange alders- og 

førtidspensionister. 

 

 For at det er muligt at køre forslaget igennem lovgivningsprocessen med lovtekniske 

gennemgange og høring mm., har det derfor været nødvendigt, at sende forslaget i høring 

med en kortere frist. Alternativerne hertil ville have været, at forslaget først ville kunne blive 

fremsat på efterårssamlingen 2022, hvilket ville få den konsekvens, at de berørte pensionister 

ville forblive på de gældende lavere takster i et halvt år mere. 

 

Endeligt skal det gøres opmærksom på, at forslaget alene ændrer i taksterne i allerede 

gældende bestemmelser. 

 

Avannaata Kommunia finder, at dette lovforslag bør opdeles i to, dvs. ét lovforslag der 

vedrører alderspension og ét lovforslag, der vedrører førtidspension, da der er tale om 

ændringsforslag til 2 selvstændige love, ligesom der er en vis risiko for sammenblanding af 

reglerne, eller at noget overses, når der lovgives på 2 områder samtidig. 
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Svar: Ikke indarbejdet, da ændringerne i henholdsvis Inatsisartutlov om alderspension og 

Inatsisartutlov om førtidspension udspringer af finanslovsforhandlingerne for 2022 og 

således ønskes fremsat som en samlet pakke. 

 

Herudover skal det nævnes, at det pr. 1. juli 2019 i henhold til cirkulære om 

lovbekendtgørelser blev et krav, at alle departementerne ved vedtagelse af ændringslove skal 

udarbejde lovbekendtgørelser, således at den gældende lov, dvs. den oprindelige vedtagne 

hovedlov med alle senere ændringer indarbejdet, er at finde i et samlet kundgjort dokument. 

 

Lovforslaget og specielt bemærkningerne til lovforslaget bærer tydeligt præg af, at 

udarbejdelsen er gået meget hurtigt. Samtidig er der i bemærkningerne anført udtrykket: 

”kommende ældrestrategi”, hvilket indikerer, at flere ændringer på området må forudses. 

 

Der har indtil nu været gennemført mange ændringer og korrektioner på områderne. 

 

Svar: Der arbejdes pt. på udarbejdelsen af en ældrestrategi. Det er dog endnu ikke muligt at 

forudsige, om en kommende implementering af denne vil medføre behov for yderligere 

ændringer indenfor pensionsområdet og i bekræftende fald hvornår. 

 

Det er kommunernes erfaring, at administrationen af de 2 pensionslovgivninger, specielt 

førtidspensionsloven, er meget ressourcekrævende. En revidering og forenkling af den 

gældende lovgivning er derfor ønskelig. Enhver lovændring medfører desuden et forhøjet 

antal henvendelser fra borgerne, som ønsker oplyst, hvilken betydning den pågældende 

lovændring får for den enkelte borger. 

 

Svar: Det er departementets vurdering, at enhver lovændring vil medføre en kortvarig 

stigning i antallet af henvendelser, og at dette må anses som en almindelig del af den daglige 

sagsbehandling. 

  

De foreslåede lovændringer vil desuden medføre, at borgernes ydelser på andre områder, 

f.eks. boligsikring og børnetilskud, vil skulle nedsættes, hvilket også vil medføre forøget 

arbejdsmængde hos kommunerne. 

 

Svar: Departementet er opmærksom på, at den forhøjede indkomst vil medføre en delvis 

modregning i andre ydelser. Det skal i denne forbindelse nævnes, at dette ligeledes vil blive 

behandlet i en kommende revidering af lovgivningen vedrørende boligsikring mm. samt andre 

ydelseslovgivninger. 

 

For at give lovgiverne mulighed for en grundigere behandling af lovforslaget, og for samtidig 

at indarbejde flere ændringer på området, for at gennemføre forenklinger, hvor dette har vist 

sig påkrævet, og for at kommunerne har mulighed for at indkalkulere lovændringerne i 

budgettet foreslås det, at lovændringerne/det foreliggende lovforslag tidligst får virkning fra 

1. februar 2023. 

 

Svar: Ikke indarbejdet. Som beskrevet ovenfor vil en udskydning af lovens ikrafttrædelse have 

den konsekvens, at de berørte pensionister ville forblive på de gældende lavere takst i en 

længere periode, hvilket vil stride mod den aftale, der er indgået partierne imellem i 

forbindelse med finanslovsforhandlingerne for finansloven for 2022. 
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Konkrete kommentarer: 

 

Ad § 1: Der henvises til det under generelle kommentarer anførte. 

 

Ad § 2: Bestemmelsen er utydelig. Så vidt ses medfører den foreslåede ændring, dels at det 

nuværende mindstebeløb på 50 % ændres til 20 %, dels at dette minimumbeløb helt 

bortfalder, hvis partnerens indtægt overstiger 400.000 kroner. Da dette ikke tydeligt fremgår 

af hverken lovforslaget eller bemærkningerne, ønskes en klar formulering af dette, så 

kommunerne har mulighed for at administrere og rådgive borgerne korrekt. 

 

Svar: Delvist indarbejdet. 3. punktum af § 17, stk. 3, er taget ud af forslaget.  

3. punktum udgik allerede af bestemmelsen ved Inatsisartutlov nr. 40 af 23. november 2017 

om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension og er ved en fejl kommet med i forslaget som 

sendt i høring. Bestemmelsen er derfor fjernet fra forslaget.  

 

Ad § 3: Der henvises til det under generelle kommentarer anførte. 

 

3. Tilioq 

 

Tilioqs høringssvar til ’Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om 

alderspension og ændring af Inatsisartutlov om førtidspension. 

 

Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked har anmodet Tilioq om at komme 

med eventuelle bemærkninger til førnævnte forslag. 

 

På baggrund af departementets ændringsforslag har vi følgende kommentarer: 

 

Tilioq finder det positivt, at man i det nye ændringsforslag til Inatsisartutlov om 

førtidspension forhøjer taksten for højeste førtidspension og beløbet, en 

førtidspensionsmodtager og dennes eventuelle partner må tjene, før der vil ske modregning i 

pensionen. 

 

Tilioq vil dog anbefale, at man helt ophørte med at regulere en førtidspensionists 

pensionsbeløb efter en eventuel partners indkomst. Denne praksis findes meget 

uhensigtsmæssig, da personer med handicap, som ikke er arbejdsdygtige, kan blive gjort 

økonomisk afhængige af deres partner. Dette strider imod handicapkonventionens artikel 28, 

som sikrer rettigheden til et liv med social tryghed. Det kan yderligere frygtes, at personer 

med handicap, der modtager førtidspension, ikke har mulighed for at flytte sammen med 

deres partner, da dette vil stille begge parter i en økonomisk uholdbar situation. Dette er et 

brud på handicapkonventionens artikel 23 – retten til et familieliv. 

 

Svar: Ikke indarbejdet.  

 

Det skal indledningsvist fastslås, at departementet ikke er af den opfattelse, at reglerne om 

gensidig forsørgelsespligt er i strid med handicapkonventionens artikel 28 om retten til en 

tilstrækkelig levefod og social tryghed eller artikel 23 om retten til familieliv.  

 

Generelt søges der med den gensidige forsørgelsespligt at skabe ligestilling imellem de 

forskellige eksisterende samlivsformer, uanset om det er ægteskab, registreret partnerskab 

eller samlevende i et ægteskabslignende forhold. 
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Udgangspunktet har længe været, at der er fordele ved at være to om husholdningen. En 

ægtefælles eller samlevers indtægt har derfor betydning for, hvor meget samfundet yder til 

forsørgelse. 

 

Reglerne om gensidig forsørgelsespligt har ligeledes til formål at sikre en hensigtsmæssig og 

målrettet brug af de skattefinansierede ydelser.  

 

Der kan dog ikke ses bort fra, at økonomien kan være stram, når en person modtager offentlig 

forsørgelse, og at det kan virke urimeligt, at en persons samlivssituation spiller ind på det 

økonomiske. 

 

Dette skal ses i lyset af, at det hele tiden er nødvendigt at prioritere, hvordan vi bruger de 

skatteindtægter, der forvaltes på fællesskabets vegne, da hele vores samfundsmodel afhænger 

af, at alle, der kan og har evnerne bidrager, samt bygger på et princip om, at de ydelser der 

gives er målrettet dem, der har mindst, og som har mest brug for hjælp til forsørgelse. 

 

Nærværende forslag vil medføre forbedringer for både alderspensionister og 

førtidspensionister, herunder ikke alene højere ydelser, men ligeledes mulighed for, at 

førtidspensionister kan tjene noget mere, uden at der vil skulle ske modregning i deres 

pension, hvilket vil stiller denne gruppe bedre økonomisk. 

 

Indeværende forslag er ligeledes udtryk for en udmøntning af de midler, der var enighed om 

at afsætte Inatsisartuts partierne imellem i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 

finansloven for 2022 og er på denne baggrund holdt indenfor den herigennem fastsatte 

økonomiske ramme. 

 

4. SIK 

 

Høringssvar til lov om ændring af lov om alderspension og om ændring af lov om 

førtidspension. 

 

SIK takker for muligheden for at komme med høringssvar til det fremsendte forslag 

vedrørende Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om alderspension og om ændring af 

Inatsisartutlov om førtidspension. 

 

SIK kan støtte det fremlagte forslag gående ud på, at grundbeløbet for alderspensionen hæves, 

samt at der sker en forhøjelse af den højeste førtidspension. Forslaget går således ud på, at der 

ydes 9.000 kr. mere om året til en alderspensionist og 5.600 kr. mere pr. år til en 

førtidspensionist på højeste førtidspension. Ligeledes hæves beløbsgrænsen for det, som en 

førtidspensionist og dennes partner må tjene før der sker modregning. 

 

Ar der sker en forhøjelse af ydelserne som foreslået er meget positivt, men der bliver 

forhåbentlig i forbindelse med kommende finanslovaftaler plads til endnu bedre vilkår for de 

alderspensionister i vort samfund, som alene skal leve af deres alderspension i deres otium. 

En alderspension på lidt over 73.000 kr. om året må således stadig betragtes som en meget 

lille indkomst, når man tager leveomkostningerne i vort samfund i betragtning. 

 

SIK har ikke yderligere bemærkninger. 
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Svar: Departementet takker for de fremsendte bemærkninger. Bemærkningerne vil indgå i de 

videre overvejelser i forbindelse med evt. kommende ændringer. 

 

5. KNIPK 

 

KNIPK har modtaget høringsmateriale der omhandler Inatsisartutlov om ændring af 

Inatsisartutlov om alderspension og om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension.  

 

Pension Forhøjelse af grundbeløb for alderspensionister, forhøjelse af den højeste 

førtidspensions takst og forhøjelse af fribeløb før modregning. 

 

Førtidspension ifølge nærværende forslag, skal grænsen før der sker nedsætning af 

førtidspensionen ændres fra 38.000 til 100.000, og når man har tjent under 400.000 kr. vil 

man ikke tage 20 % af pensionen.  

 

Svar: Departementet takker for svaret. Det skal for en god ordens skyld tydeliggøres, at 

forslaget alene hæver det beløb, som en førtidspensionist må tjene, før der vil ske modregning 

i pensionen med 10.000kr, fra den nuværende grænse på 28.000kr til 38.000kr. 

Grænsen for hvad en førtidspensionists partner må tjene, før der skal ske nedsættelse af 

pensionen fastholdes i forslaget på 100.000kr. 

I forhold til 20%-grænsen for førtidspensionister med en indtægt på under 400.000kr, som 

tidligere fremgik af bestemmelsens 3. punktum, udgik dette allerede af bestemmelsen ved 

Inatsisartutlov nr. 40 af 23. november 2017 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension 

og er ved en fejl kommet med i forslaget som sendt i høring. Bestemmelsen er derfor fjernet 

fra ændringsforslaget. 

Se ligeledes besvarelsen heraf under høringssvar 3. 

 

KNIPK er selvfølgelig med på den slags ændring også fordi, der vil komme en yderligere 

ændring i 2023.  

 

Følgende ændringsforslag i Inatsisartutlov om alderspension og om ændringsforslag til 

Inatsisartutlov om førtidspension ser vi dog gerne KNIPK: Alle pensionsmodtagere og 

førtidspensionistmodtagere uden egen indkomst skal have den fulde pension. 

 

Baggrunden for forslaget er, at KNIPK mener, at pensionsmodtagerne som har arbejdet i flere 

år og har en uddannelse bag sig, går meget ned i udbetalingerne hvis deres partner stadig 

arbejder eller også får pension. 

 

Svar: Ikke indarbejdet, der henvises til besvarelsen vedr. den gensidige forsørgelsespligt i 

høringssvar 3. 

 

Mange vælger at flytte til Danmark. 

 

Omkring førtidspension anbefaler KNIPK at der også laves følgende ændring: handicappede 

som ikke kan varetage et job og som ikke har egen indkomst skal have den fulde pension.  

 

Baggrunden for forslaget er, at selvom handicappede tager uddannelse og har arbejdet, kan de 

blive syge og ikke kan arbejde – og derfra mister de også en større udbetaling. Nogle af de 

ramte har også børn og forsørgelse til dem bliver også hårdt. 
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Svar: Ikke indarbejdet, der henvises til besvarelsen vedr. den gensidige forsørgelsespligt i 

høringssvar 3. 

 

KNIPK ser det som en selvfølge at grundbeløbet stiges på grund af inflationen. Dog skal man 

gennemtænke nøje hvordan grundbeløbet skal være, den skal nemlig være langsigtet. 

 

Svar: Departementet takker for bemærkningen som vil indgå i eventuelle relevante kommende 

ændringer. 


