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Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om optjening, beregning og 
dokumentation af anciennitet hhv. bekendtgørelse om behandling af 
ansøgning om og betingelserne for overgang til tidlig pension 

Ældre Sagen kvitterer for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende udkast til 

bekendtgørelse om optjening, beregning og dokumentation af anciennitet hhv. 

bekendtgørelse om behandling af ansøgning om og betingelserne for overgang til tidlig 

pension. 

 

Da tidlig pension er en ny og utrolig kompleks ordning, henstiller Ældre Sagen til, at der 

hurtigt udfærdiges en vejledning.  

 

Bekendtgørelse om optjening, beregning og dokumentation af anciennitet 

Bekendtgørelsen udspecificerer de nærmere regler om optjening af anciennitet på 

arbejdsmarkedet og dokumentation heraf. Ældre Sagen bemærker, at det ikke synes muligt 

at optjene anciennitet under et ressourceforløb. Vi undrer os over dette, eftersom vi 

oplever, at nogle borgere efter et langt arbejdsliv bliver syge. Efter en tid på sygedagpenge 

tilkendes de et ressourceforløb af fx ét års varighed. Mens perioden med sygedagpenge 

indgår i deres opgørelse af anciennitet, vil året i ressourceforløb efter gældende lovgivning 

ikke tælle med i opgørelsen af anciennitet. Dette kan føre til, at de på trods af et langt 

arbejdsliv mister deres mulighed for at kunne gå på tidlig pension. Det finder Ældre Sagen 

ikke rimeligt.  

 

Bekendtgørelse om behandling af ansøgning om og betingelser for overgang til 

tidlig pension 

§ 1, stk. 3 

Det fremgår af § 26 r, stk. 2  i lov om social pension, at Udbetaling Danmark skal træffe 

afgørelse om ret til tidlig pension snarest muligt og senest seks måneder efter modtagelse af 

ansøgning om tidlig pension. Samtidig fremgår det af § 1, stk. 3 i udkastet til 

bekendtgørelsen, at sagsbehandlingsfristen på seks måneder regnes fra sagens 

påbegyndelse. 

  

Ældre Sagen finder det uklart, om sagsbehandlingsfristen på seks måneder fra sagens 

påbegyndelse kun gælder i de tilfælde, hvor behandlingen af en ansøgning afventer 

opdatering af et register. Eller om det er generelt, at sagsbehandlingsfristen ændres fra seks 
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måneder efter modtagelse af ansøgning jf. § 26 r, stk. 2 i lov om social pension, til seks 

måneder efter sagens påbegyndelse.  

 

Ældre Sagen er yderligere i tvivl om, hvor lang tid der potentielt kan gå fra modtagelse af en 

ansøgning om tidlig pension til sagens påbegyndelse.  

 

Ældre Sagen finder det stærkt bekymrende for borgeres retssikkerhed og -stilling, hvis der 

ikke er en klar sagsbehandlingsfrist for, hvornår en sag senest skal være afgjort efter 

modtagelse af ansøgning. Hvis sagsbehandlingsfristen først gælder fra sagens 

påbegyndelse, er der i princippet ingen grænser for, hvor længe der må gå fra modtagelse af 

ansøgning til afgørelse af sag.   

 

§ 6 

Det fremgår af § 26 s, stk. 1 og 7 i lov om social pension, at det er en betingelse for ret til 

tidlig pension, at man bevarer en tilknytning til arbejdsmarkedet gennem beskæftigelse 

eller som medlem af en arbejdsløshedskasse. Det fremgår imidlertid hverken af lov om 

social pension eller udkastet til denne bekendtgørelse, om et medlemskab af en 

arbejdsløshedskasse er tilstrækkeligt i sig selv for at opfylde kravet om 

arbejdsmarkedstilknytning, eller om det også indbefatter, at man står til rådighed for 

arbejdsmarkedet.  

 

Ældre Sagen efterlyser, at dette præciseres i bekendtgørelsen og/eller den ventede 

vejledning. 

 

§ 7 

Det fremgår, at ansøgere, der udskyder deres ret til tidlig pension, skal opfylde kravet om 

tilknytning til arbejdsmarkedet i en sammenhængende periode på ni måneder, der ligger 

umiddelbart før tre måneder før den ønskede overgang til tidlig pension. 

 

Ældre Sagen finder, at denne bestemmelse stiller store krav til borgere om, at man har 

planlagt og ved, hvornår man præcist vil gøre brug af sin ret til tidlig pension. Ældre Sagen 

er bekymret for, at denne kompleksitet gør, at nogle helt dropper at udskyde at gå på tidlig 

pension, selvom de egentlig gerne vil, men i stedet går på tidlig pension, så snart de har ret 

til at trække sig tilbage på tidlig pension.  

 

§ 14 

Det fremgår, at Udbetaling Danmark kan fastsætte en frist for, hvornår ansøger senest skal 

meddele Udbetaling Danmark det ønskede tidspunkt for overgang til tidlig pension. Ældre 

Sagen savner at få at vide, hvor lang denne frist forventes at blive.   

 

Venlig hilsen 

 

 

Bjarne Hastrup 

Adm. direktør 


