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Adressaterne på vedlagte høringsliste 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social 
pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsan-
svar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.) 

 
Hermed sendes udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension og for-
skellige andre love (Overdragelse af myndighedsansvar for seniorpension til Seni-
orpensionsenheden m.v.) i ekstern høring.  
 
Lovforslaget udmønter den del af Aftale om ret til seniorpension for nedslidte, der 
overdrager kompetencen til at træffe afgørelse om seniorpension fra kommunerne 
til Seniorpensionsenheden fra den 1. januar 2021. Lovforslaget indeholder desuden 
hjemmel til at fastsætte nærmere regler om samarbejdet mellem kommunerne og 
Seniorpensionsenheden og mellem Seniorpensionsenheden og regionernes kliniske 
funktioner.  
 
Lovforslaget kommer i forlængelse af lov nr. 869 af 14. juni 2020 om Seniorpensi-
onsenheden, hvormed det er vedtaget, at Seniorpensionsenheden skal etableres, og 
de organisatoriske rammer for Seniorpensionsenheden og de overordnede rammer 
for administrationen er fastsat.  
 
Det fremsendte udkast til lovforslag indeholder endvidere præciseringer af de orga-
nisatoriske rammer for Seniorpensionsenheden og rammerne for administrationen 
af seniorpension.  
 
Ud over myndighedsoverdragelse af seniorpension indeholder lovforslaget en ju-
stering af beregningen af indtægtsgrundlaget, der ligger til grund for beregning af 
folkepension og førtidspension, således at ægtefælle eller samlevers pension fra én 
anden EU/EØS-medlemsstat ligestilles med pension fra flere medlemslande. Med 
ændringen bringes pensionsloven i overensstemmelse med EU-retten på dette spe-
cifikke punkt, hvor Ankestyrelsen har ændret praksis. 
 
Lovforslaget om overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensi-
onsenheden m.v. forventes fremsat primo oktober 2020 (åbningsugen). 
 
Høringsfrist  
Eventuelle bemærkninger til udkastet til lovforslaget bedes være Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekruttering i hænde senest den 14. august 2020 kl. 12.00.  
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Høringssvar bedes sendt til star@star.dk, cho@star.dk og mwh@star.dk. Ved 
spørgsmål af opklarende karakter kan Charlotte Hvid Olavsgaard og Malene Hirts-
gaard kontaktes på tlf. 7221 7673 og 7221 7696. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Charlotte Hvid Olavsgaard 
Specialkonsulent 
Sociale Ydelser 
 
 
 
 


