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Adressaterne på vedlagte høringsliste 

Høring over udkast til forslag til lov om Seniorpensionsenheden 

 

Af bemærkningerne til lov nr. 1559 af 27. december 2019 om indførelse af senior-

pension fremgår det, at forligskredsen bag Aftale om ret til seniorpension for ned-

slidte er enige om, at kommunerne midlertidigt får opgaven med at træffe afgørelse 

om, hvem der skal tilkendes seniorpension, indtil opgaven overgår til en central 

myndighed. 

 

Den nye myndighed skal fra 1. januar 2021 overtage tilkendelse af seniorpensionen 

fra kommunerne. Dette skal sikre en ensartet tilkendelse af seniorpension på tværs 

af landet, og at afgørelser om seniorpension træffes uafhængigt af økonomiske hen-

syn.  

 

Det fremgår af Tillægsaftale: Aftale om ret til seniorpension for nedslidte, at den 

nye offentlige myndighed skal forankres i regi af Arbejdsmarkedets Tillægspen-

sion.  

 

Med vedlagte udkast til lovforslag om Seniorpensionsenheden etableres en ny selv-

ejende institution, Seniorpensionsenheden, med myndighedsansvaret for tilken-

delse af seniorpension.   

 

Lovforslaget fastsætter rammerne for etableringen af den nye selvejende institu-

tion. Dette omfatter bl.a. navn, tilsyn med bestyrelsen og en række andre forhold, 

der regulerer myndighedens funktion mv. 

 

Selve overførslen af myndighedsansvaret for administration og tilkendelse af seni-

orpension fra kommunerne til Seniorpensionsenheden vil ske i et senere lovforslag.  

Lovgivningen om etableringen af den nye myndighed og fastsættelsen af dens 

kompetencer vil således ske i to etaper. 

 

I første etape fremsættes dette forslag til lov om Seniorpensionsenheden, som juri-

disk etablerer myndigheden. I anden etape fremsættes et lovforslag i Folketingets 

åbningsuge (oktober I), som gennemfører opgaveoverdragelsen fra kommunerne til 

Seniorpensionsenheden samt fastsætter nærmere regler for samarbejdet mellem 

kommunerne og den nye myndighed. 

 

Forslaget til lov om Seniorpensionsenheden forventes fremsat ultimo april 2020 

(uge 18). 
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Høringsfrist  

Eventuelle bemærkninger til udkastet til lovforslaget bedes være Styrelsen for Ar-

bejdsmarked og Rekruttering i hænde senest mandag den 30. marts 2020, klok-

ken 12.00.  

 

Høringssvar bedes sendt til star@star.dk, mwh@star.dk og sre@star.dk. Ved 

spørgsmål af opklarende karakter kan I kontakte Malene Hirtsgaard og Sharmila 

Sreeramanathan på tlf. 7221 7696 og 7221 7678. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Sharmila Sreeramanathan 

Fuldmægtig 

Sociale Ydelser 
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