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Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov 
om social pension og forskellige andre love (Overførsel af 

myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsen-
heden m.v.) 

Akademikerne afgiver hermed høringssvar til lov om ændring af lov om 

social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsan-

svar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) af 25. juni 2020. 

 

Vi vil først og fremmest kvittere for, at Folketinget vedtog en seniorpen-

sion, som den akademiske fagbevægelse har bakket op om, og vi ser 

nu, at mange får tildelt seniorpension, hvilket illustrerer, at der var et 

stort behov for en løsning til dem, der mister arbejdsevnen helt eller 

delvist i slutningen af arbejdslivet. Der har i alt for lang tid ikke været 

tilstrækkelige med løsninger for dem, der bliver slidt af enten arbejdsli-

vet eller livet som helhed.  

 

Det fremgår af lovforslaget § 17 a, at Seniorpensionsenheden skal ind-

sende oplysninger, som beskæftigelsesministeren beder om, herunder 

statistiske oplysninger og andre oplysninger om udviklingen på Senior-

pensionsenhedens område til brug for lovforberedende arbejde, udvik-

lingsinitiativer mv. 

 

I den forbindelse opfordrer Akademikerne til, at der i den løbende over-

vågning vil være et særligt fokus på de samlede sagsbehandlingstider i 

Seniorpensionsenheden, såvel som i kommunerne, til brug for Senior-

pensionsenhedens arbejde. 

 

Derudover ser Akademikerne gerne, at de statistiske oplysninger også 

vil gøre det muligt at få belyst årsagerne til afslag på ansøgninger om 

seniorpension, samt oplysninger om forsørgelsesgrundlaget for de per-

soner, som får afslag på ansøgning om seniorpension. Formålet med 

dette er blandt andet at få øget viden om de personer, som falder uden 

for målgruppen for ordningen med henblik på iværksættelse af eventuel-

le supplerende tiltag. 
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Side 2 af 2 Der opfordres også til, at det sikres, at samarbejdet mellem seniorpen-

sionsenheden og kommunerne tilrettelægges på den mest hensigts-

mæssige måde, og derfor bør samarbejdet løbende evalueres, begyn-

dende efter første år, hvor myndighedsansvaret har ligget i Seniorpensi-

onsenheden. Det vil sige i begyndelsen af 2022.  

 

Akademikerne er bekymret for, at det af lovforslaget fremgår, at kon-

takten mellem borgeren og Seniorpensionsenheden alene kan ske ved 

telefonisk eller elektronisk kontakt. Borgeren kan fortsat møde op per-

sonligt i kommunen for at få vejledning og hjælp til ansøgning om seni-

orpension mv. Dermed begrænses borgerens mulighed for et personligt 

møde med den myndighed, som træffer afgørelse i sagen. Dette opfor-

drer Akademikerne til, at der løbende evalueres på, så det kan ses, om 

det har eventuelle negative konsekvenser for borgernes ansøgninger – 

særligt i sager, hvor borgerne vurderes at være tæt på målgruppen for 

seniorpensionen, men hvor der er givet afslag. Denne evaluering bør ske 

første gang i starten af 2022.  

 

 

Med venlig hilsen 

Benn Gandløse Vestergaard 
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