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11. juni 2021 • ASD 

Høringssvar vedr. vejledning om seniorpension efter lov om social pension 

Ældre Sagen kvitterer for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende vejledning om 

seniorpension efter lov om social pension.  

 

Ældre Sagen bakker op om seniorpensionsordningen, som er med til at sikre, at nedslidte 

borgere kan trække sig værdigt tilbage fra arbejdsmarkedet efter et langt arbejdsliv.  

 

Ældre Sagen finder det positivt, at det fremgår af vejledningen, at der skal være et tæt 

samarbejde mellem kommunerne og Seniorpensionsenheden i sager om seniorpension, 

herunder at kommunerne skal inddrage oplysninger, der allerede foreligger, i 

sagsoplysningen. 

 

Afsnit 3.1 Ansøgning om seniorpension og behandling af ansøgning 

Det fremgår af afsnit 3.1, at en sygedagpengemodtager ikke vil miste retten til 

sygedagpenge alene som følge af, at personen søger om seniorpension. Det gælder også, 

hvis den sygemeldte har fået forlænget sygedagpengeperioden. Det bemærkes endvidere, at 

en ansøgning om seniorpension ikke i sig selv giver ret til forlængelse af 

sygedagpengeperioden.  

 

Ældre Sagen finder det uhensigtsmæssigt, at ansøgning om seniorpension ikke i sig selv 

giver ret til forlængelse af sygedagpengeperioden, som ansøgning om almindelig 

førtidspension ellers gør. Når det ikke er muligt, kan sygedagpengemodtagere i målgruppen 

for seniorpension på det nærmeste kun få forlænget deres sygedagpengeperiode, mens de 

venter på tilkendelse af seniorpension, hvis de lider af en livstruende, alvorlig sygdom eller 

har en verserende arbejdsskadesag. Hvis sygedagpengeperioden ikke forlænges, risikerer 

nedslidte borgere at skulle gå fra sygedagpenge til at komme i jobafklaringsforløb med 

ressourceforløbsydelse, mens de venter på en afgørelse om seniorpension. Ældre Sagen 

mener ikke, at dette er værdigt. Ældre Sagen opfordrer til, at lov om sygedagpenge ændres, 

således at ansøgning om seniorpension giver ret til forlængelse af sygedagpengeperioden.  

 

Afsnit 3.1.1 Mulighed for oplysning af sagen hos kommunen 

Det fremgår af afsnittet, at Seniorpensionsenheden har mulighed for at anmode kommunen 

om at oplyse en sag. Ældre Sagen finder dette positivt. Det vil dog være gavnligt, hvis det 
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præciseres eller eksemplificeres, i hvilke situationer Seniorpensionsenheden ikke behøver 

at indhente oplysninger fra kommunen, samt hvor længe sagsbehandlingstiden i disse 

tilfælde kan forventes at være.  

 

Afsnit 3.2.3 20-25 års fuldtidsbeskæftigelse 

Efter et konkret skøn kan borgere med 20-25 års fuldtidsbeskæftigelse opfylde betingelsen 

om langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Det vurderes bl.a. ud fra arbejdets karakter – 

fx hvis en borgers arbejde har været nedslidende, og borgerens helbred er påvirket efter 

mange år på arbejdsmarkedet. I afsnit 3.2.4 forklares det, hvordan tilknytningen til 

arbejdsmarkedet kan dokumenteres ved hjælp af oplysninger fra fx ATP og 

Skattemyndighederne. Ældre Sagen savner en mere tydelig beskrivelse af, hvilke typer af 

dokumentation der fx skal til for, at borgere kan opfylde kravet om langvarig tilknytning ud 

fra deres arbejdes karakter.   
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