
Nyhedsbrev fra Ældre Sagens rådgivning for bisiddere og vejledere 

1. kvartal 2020 

 

Seniorpension 

Seniorpension er fra 1.1.2020 afløseren for seniorførtidspension for nedslidte seniorer. 
Betingelserne for at få seniorpension er anderledes end ved seniorførtidspensionen. 

- Højst 6 år til pensionsalder. 
- Krav om en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med min. 20-25 års beskæftigelse. 
- Arbejdsevnen skal være nedsat til max 15 timer i forhold til seneste job. 

Hvis du vil vide mere klik på: 

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/penge-og-pension/foertidspension/faa-gode-
raad/se-regler-og-satser-for-seniorpension 

 

 

Ældrecheck 

Hvis man ikke har modtaget ældrechecken i slutningen af januar, kan det skyldes, at betingelserne 
for at modtage ældrechecken ikke er opfyldt. Man skal opfylde betingelserne for folkepension inden 
1. januar i udbetalingsåret. Det vil sige, man skal være berettiget til pension inden 1. januar.  

Frem til 31. juli 2020 kan man oplyse Udbetaling Danmark om sin formue. Er formuen mindre end 
89.800 kr., og er den personlige tillægsprocent større end 0, kan man være berettiget til 
ældrecheck. 

Hvis du vil vide mere klik på: 

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/penge-og-pension/aeldrecheck/faa-gode-
raad/aeldrecheck-har-din-formue-aendret-sig 

 

 

Når man som vejleder eller bisidder skal kontakte Udbetaling Danmark på vegne af 
en anden. 

Vi har fra nogle vejledere fået at vide, at de har oplevet problemer, når de på vegne af en person, 
som de skal hjælpe, skal kontakte Udbetaling Danmark, da Udbetaling Danmark beder om en 
skriftlig fuldmagt. Vi har talt med Udbetaling Danmark om denne situation. Det er tilstrækkeligt at 
have den, man skal hjælpe, ved siden af sig. Udbetaling Danmark vil typisk kort bede om at tale 
med den pågældende, hvorefter de oplyser det nødvendige i forhold til sagen.  

 

Arv og testamente   
Hvis man ønsker, at arven efter én skal fordeles på en anden måde, end arveloven siger det, så skal 
man oprette et testamente. Det er fx relevant, hvis man er papirløst samlevende, idet man i så fald 
ikke arver hinanden ved død medmindre, der er skrevet et testamente. Der kan være andre gode 
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grunde til at oprette testamente, f.eks. hvis man har børn fra tidligere forhold, hvis man ønsker 
arven skal være en form for særeje eller båndlægges, eller hvis man ønsker en særlig bobestyrer. Du 
kan læse mere om gældende regler om arv, de forskellige former for skifte, boafgift mm. opdateret 
med 2020-satser her: 
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide/f/formue-arv-testamente-og-
gaver/opret-et-testamente 
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