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Kære Peter Hummelgaard 

Jeg er glad for at se, at Udbetaling Danmark – delvist - har tilpasset deres systemer, så 

folkepensionen for pensionister, der ændrer status i løbet af året, nu kan beregnes i 

henhold til den ændrede praksis, jf. din orientering til Beskæftigelsesudvalget om 

implementering af Ankestyrelsens praksis om kalenderårsmodellen. 

Som bekendt har uklarhed om fortolkning af reglerne gjort, at efterreguleringen af 

folkepensionen har været sat i bero i mere end to år for de pensionister, hvis 

familiemæssige status har ændret sig i løbet af et år, fx. fordi de har mistet deres ægtefælle 

eller er flyttet sammen med en ny partner. Ældre Sagen får mange henvendelser fra 

folkepensionister, der fortsat venter på at få klarhed om, hvornår og hvordan den 

folkepension, de har fået udbetalt (i nogle tilfælde helt tilbage i 2017), vil blive 

efterreguleret. 

Jeg vil derfor gerne vide, om din orientering til Beskæftigelsesudvalget betyder, at 

Udbetaling Danmark nu kan påbegynde arbejdet med at foretage efterreguleringerne af 

pensionen for denne gruppe af folkepensionister? 

Jeg vil også gøre opmærksom på, at der, når man går i gang med efterreguleringen for de 

mange folkepensionister, der har ændret status de seneste år, vil være brug for en grundig 

og forståelig vejledning om den nye beregningsmetode. Vejledningen bør inkludere en 

detaljeret beskrivelse af de enkelte beregningstrin og udførlige regneeksempler, som kan 

sikre fuld klarhed om den nye praksis og sikre, at beregningerne fremadrettet bliver 

foretaget i overensstemmelse med ministeriets fortolkning af den lov, Folketinget vedtog i 

2014. 

Jeg mener, at en vejledning er nødvendig for at sikre, at alle involverede parter har den 

samme og korrekte forståelse af den nye beregningsmetode. Behovet understreges af, at 

Ministeriet, Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen i ca. tre år har fortolket loven på en 

måde, som har vist sig ikke at være i overensstemmelse med loven. 
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Ældre Sagen forventer at få mange henvendelser fra medlemmer, som ikke forstår den 

beregnede efterregulering eller er i tvivl om, hvorvidt den er korrekt. En forudsætning, for 

at Ældre Sagen vil være i stand til at vejlede disse medlemmer, er, at der foreligger en sådan 

vejledning.  

Vi vil derfor bede dig som beskæftigelsesminister om at sikre, at denne vejledning er på 

plads, når efterreguleringen igangsættes. 

Med venlig hilsen 

 
 
 
Bjarne Hastrup 
Adm. Direktør 
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