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Bemærkninger til forslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

1. Indledning 

Inatsisartut vedtog på forårssamlingen 2022 Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om 

alderspension og Inatsisartutlov om førtidspension. Heri blev grænsen for hvor meget en 

førtidspensionist, der modtager den højeste førtidspensionstakst, må tjene, før der vil ske 

modregning i pensionen, hævet fra 28.000 kr. til 38.000 kr.om året. 

 

I forbindelse med den efterfølgende opdatering af cirkulære om gældende sociale 

kontantydelser (takstcirkulæret) blev der opdaget en beregningsmæssig uhensigtsmæssighed. 

Uhensigtsmæssigheden består i, at der i den bestemmelse, der fastsætter fribeløbet for 

førtidspensionister, der modtager den højeste takst, henvises til den bestemmelse, der 

fastsætter fribeløbet for den laveste førtidspension, hvilket fortsat er på 28.000 kr. Dette har 

medført nogle beregningsmæssige uhensigtsmæssigheder, hvilket først blev opdaget i 

forbindelse med opdateringen af takstcirkulæret. 

 

Nærværende forslag skal alene rette op på dette ved at hæve fribeløbet for alle 

førtidspensionister fra 28.000 kr. til 38.000 kr. 

 

2. Hovedpunkter i forslaget 

Forslaget hæver beløbsgrænsen for hvor meget en førtidspensionist, der modtager den laveste 

førtidspension efter § 15 i Inatsisartutlov om førtidspension, må tjene, før der skal foretages 

modregning i pensionen fra 28.000 kr. til 38.000 kr. 

 

Herudover hæver forslaget ligeledes beløbsgrænsen for hvor meget en førtidspensionist, der 

modtager den mellemste førtidspension efter § 16 i Inatsisartutlov om førtidspension, må 

tjene, før der skal foretages modregning i pensionen fra 28.000 kr. til 38.000 kr. 

 

Med forslaget vil alle førtidspensionister således kunne tjene op til 38.000 kr., før der vil 

skulle ske modregning i deres pensioner. 

 

Endelig ændres beløbet på 28.000 kr. i § 17, stk. 4 og 6, i Inatsisartutlov om førtidspension 

vedrørende højeste førtidspension til 38.000 kr. Der er her alene tale om en teknisk ændring, 

der ikke har nogen materielle konsekvenser. 

 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

Det fremgår af evalueringsrapporten ”Evaluering af førtidsreformen” fra 2020, udarbejdet af 

det daværende departement for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet, at der var 

cirka 2444 personer, der modtog førtidspension i 2019.  
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Heraf modtog kun omkring 5 borgere den laveste førtidspensionssats og 16 borgere den 

mellemste førtidspensionssats. Langt størstedelen af alle førtidspensionister modtog således 

den højeste førtidspensionssats. 

 

Af de seneste tal fra Grønlands Statistik fremgår det, at der i slutningen af 2021 var sket en 

mindre stigning i antallet af personer, der modtog førtidspension til 2526 i alt. 

De ovenfornævnte tal for personer, der modtager laveste eller mellemste sats for 

førtidspension, antages således ikke at have ændret sig væsentligt. 

 

Udgifterne til ændringen i fribeløbet fra 28.000 kr. til 38.000 kr. i indtægt pr. år for 

førtidspensionister på laveste og mellemste førtidspension vil således koste i 

størrelsesordenen omkring (10.000 kr. * 0,43 * (5+16) =) 90.300 kr. om året i mistede 

skatteindtægter, såfremt at alle de berørte førtidspensionister kan benytte det forhøjede 

fradrag, hvilket ikke antages for sandsynligt. 

 

Det skønnes på denne baggrund, at udgiften kan dækkes indenfor de midler, der er afsat i 

finansloven for 2022 på 15 mio. kr. til udmøntning i 2022 og 30 mio. kr. årligt fra og med 

2023, hvorfor forslaget må anses for udgiftsneutralt. 

 

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 give de førtidspensionister, der er tilkendt den laveste og mellemste 

førtidspensionstakst, mulighed for at oppebære en højere indkomst fra beskæftigelse uden, 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 ikke været sendt i høring, henset til at der alene er tale om en mindre ændring 

uden nævneværdige økonomiske konsekvenser, samt at forslaget alene vil begunstige de 

berørte borgere, ved at give dem mulighed for at tjene et større beløb ved siden af deres 

pension, uden at der vil blive foretaget modregning. 
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Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser 

 

Til § 1 

Til nr. 1 

 

Til stk. 3 

Bestemmelsen er en videreførelse af den gældende bestemmelse, Den eneste ændring, der er 

foretaget er, at fribeløbet for hvor meget en førtidspensionist, der modtager laveste 

førtidspension, må tjene, før der skal ske modregning, hæves fra 28.000 kr. til 38.000 kr. 

 

Bestemmelsen fastlægger, hvorledes den udbetalte førtidspension aftrappes, når 

førtidspensionisten og eventuel ægtefælle, registreret partner eller samlevers samlede aktuelle 

indkomst overstiger bestemmelsens beløbsgrænser. 

 

 

Det afgørende vil således være førtidspensionistens og eventuel ægtefælle, registreret partner 

eller samlevers samlede aktuelle indtægt. Der vil ske fradrag, uanset om indtægten kommer 

fra arbejde, renteindtægter, arbejdsmarkeds- eller tjenestemandspension eller anden form for 

indtægt, bortset fra offentlig pension. 

 

Yderligere anfører bestemmelsen, at de første 100.000 kr. som en eventuel ægtefælle, 

registreret partner eller samlever måtte have i indtægt, ikke vil blive medregnet. 

 

Til. stk. 4 

Bestemmelsen er en videreførelse af den gældende bestemmelse, Den eneste ændring, der er 

foretaget, er, at fradraget hæves fra 28.000 kr. til 38.000 kr. som en konsekvens af ændringen 

af stk. 3. 

 

 

Til nr. 2 

 

Til stk. 3 

Bestemmelsen er en videreførelse af den gældende bestemmelse, Den eneste ændring, der er 

foretaget er, at fribeløbet for hvor meget en førtidspensionist, der modtager mellemste 

førtidspension, må tjene, før der skal ske modregning, hæves fra 28.000 kr. til 38.000 kr. 

 

Bestemmelsen fastlægger, hvorledes den udbetalte førtidspension aftrappes, når 

førtidspensionisten og eventuel ægtefælle, registreret partner eller samlevers samlede aktuelle 

indkomst overstiger bestemmelsens beløbsgrænser. 

 

Det afgørende vil således være førtidspensionistens og eventuel ægtefælle eller samlevers 

samlede aktuelle indtægt. Der vil ske fradrag, uanset om indtægten kommer fra arbejde, 
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renteindtægter, arbejdsmarkeds- eller tjenestemandspension eller anden form for indtægt, 

bortset fra offentlig pension. 

 

Yderligere anfører bestemmelsen, at de første 100.000 kr. som en eventuel ægtefælle, 

registreret partner eller samlever måtte have i indtægt, ikke vil blive medregnet. 

 

Til stk. 4 

Bestemmelsen er en videreførelse af den gældende bestemmelse, Den eneste ændring, der er 

foretaget, er, at fradraget hæves fra 28.000 kr. til 38.000 kr. som en konsekvens af ændringen 

af stk. 3. 

 

 

Til nr. 3 

Bestemmelsen er en videreførelse af den gældende bestemmelse, Den eneste ændring, der er 

foretaget, er, at fribeløbet hæves fra 28.000 kr. til 38.000 kr. som en konsekvens af den 

ændring af stk. 3, der blev foretaget ved den sidste ændring af Inatsisartutlov om 

førtidspension. 

 

Bestemmelsen fastsætter en grundpension på 50 % af højeste førtidspension, hvilket svarer til 

laveste førtidspension for førtidspensionister, hvor førtidspensionisten og dennes eventuelle 

partners årlige indkomst ikke overstiger beløbsgrænserne i § 15, stk. 3. 

 

Grundpensionen nedsættes efter samme beløbsgrænse som den laveste førtidspension, hvilket 

reguleres i § 15, stk. 4. § 17, stk. 6, finder således ikke anvendelse på grundpensionen. 

 

Til nr. 4 

Bestemmelsen er en videreførelse af den gældende bestemmelse, Den eneste ændring, der er 

foretaget, er, at fribeløbet hæves fra 28.000 kr. til 38.000 kr. som en konsekvens af den 

ændring af stk. 3, der blev foretaget ved den sidste ændring af Inatsisartutlov om 

førtidspension. 

 

 

Til § 2 

 

Bestemmelsen fastslår, at Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2023.  
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Bilag 1 

 

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov 

Gældende formulering Lovforslaget 

 § 1 

I Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 

om førtidspension, jf. Selvstyrets 

lovbekendtgørelse nr. 2 af 4. februar 2022, 

som ændret ved Inatsisartutlov nr. 9 af 20. 

juni 2022, foretages følgende ændringer: 

 

  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. 

tillagt 1/2 af højeste førtidspension efter § 

17, stk. 2. De første kr. 100.000 af eventuel 

partners indtægt medregnes ikke. 

  Stk. 4.  Laveste førtidspension nedsættes 

med 1/2 af indtægtsgrundlaget efter §§ 20 

og 21, med fradrag af kr. 28.000 tillagt 1/2 

af højeste førtidspension efter § 17, stk. 2. 

1. § 15, stk. 3 og 4, affattes således: 

”  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. 

tillagt 1/2 af højeste førtidspension efter § 

17, stk. 2. De første kr. 100.000 af eventuel 

partners indtægt medregnes ikke. 

  Stk. 4.  Laveste førtidspension nedsættes 

med 1/2 af indtægtsgrundlaget efter §§ 20 

og 21, med fradrag af kr. 38.000 tillagt 1/2 

af højeste førtidspension efter § 17, stk. 2.” 

 

  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 kr. 28.000 

tillagt 1/3 af højeste førtidspension efter § 

17, stk. 2. De første kr. 100.000 af eventuel 

partners indtægt medregnes ikke. 

  Stk. 4.  Mellemste førtidspension nedsættes 

med 2/3 af indtægtsgrundlaget efter §§ 20 

og 21, med fradrag af kr. 28.000 tillagt 1/3 

af højeste førtidspension efter § 17, stk. 2. 

2. § 16, stk. 3 og 4, affattes således: 

”  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 kr. 38.000 

tillagt 1/3 af højeste førtidspension efter § 

17, stk. 2. De første kr. 100.000 af eventuel 

partners indtægt medregnes ikke. 

  Stk. 4.  Mellemste førtidspension nedsættes 

med 2/3 af indtægtsgrundlaget efter §§ 20 

og 21, med fradrag af kr. 38.000 tillagt 1/3 

af højeste førtidspension efter § 17, stk. 2.” 

 

  Stk. 4.  Førtidspensionister er berettiget til 

at få udbetalt 50 pct. af højeste 

førtidspension i grundpension, jf. § 17, stk. 

3. § 17, stk. 4, affattes således: 

”  Stk. 4.  Førtidspensionister er berettiget til 

at få udbetalt 50 pct. af højeste 

førtidspension i grundpension, jf. § 17, stk. 
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2, uanset størrelsen af dennes eventuelle 

partners samlede aktuelle indkomst. 

Grundpensionen nedsættes, såfremt 

førtidspensionistens årlige samlede aktuelle 

indkomst, bortset fra førtidspension, 

alderspension og pension udbetalt efter 

Nordisk Konvention om social sikring, 

overstiger 28.000 kr. tillagt 50 pct. af 

højeste førtidspension efter § 17, stk. 2. 

Nedsættelse sker efter samme beløbsgrænser 

som for laveste førtidspension, jf. § 15, stk. 

4. § 17, stk. 6, finder ikke anvendelse. 

2, uanset størrelsen af dennes eventuelle 

partners samlede aktuelle indkomst. 

Grundpensionen nedsættes, såfremt 

førtidspensionistens årlige samlede aktuelle 

indkomst, bortset fra førtidspension, 

alderspension og pension udbetalt efter 

Nordisk Konvention om social sikring, 

overstiger 38.000 kr. tillagt 50 pct. af 

højeste førtidspension efter § 17, stk. 2. 

Nedsættelse sker efter samme beløbsgrænser 

som for laveste førtidspension, jf. § 15, stk. 

4. § 17, stk. 6, finder ikke anvendelse.” 

 

  Stk. 6.  Højeste førtidspension nedsættes 

med 100 pct. af indtægtsgrundlaget efter §§ 

20 og 21, med fradrag af kr. 28.000. 

4. § 17, stk. 6, affattes således: 

”  Stk. 6.  Højeste førtidspension nedsættes 

med 100 pct. af indtægtsgrundlaget efter §§ 

20 og 21, med fradrag af kr. 38.000.” 

 § 2 

Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. 

januar 2023. 

 


