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Kære Charlotte og Malene 
  
Ved en stor fejl fra min side er vedhæftede høringssvar fra FH ikke blevet fremsendt ifb. med høring over udkast til 
forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for 
seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.), hvilket jeg skal beklage. 
  
Jeg vil dog tillade mig, at anmode om at høringssvaret bliver formidlet videre til relevante personer i forbindelse 
med fremsættelsen af lovforslaget. 
På forhånd stor tak for hjælpen. 

Med venlig hilsen 

Kirsten Kvist 
Sekretær, Politik og Analyse 
Direkte: 3524 6422 / Mobil: 2855 2250 / Mail: kiak@fho.dk 
Fagbevægelsens Hovedorganisation / www.fho.dk 

Her kan du læse hvordan Fagbevægelsens Hovedorganisation behandler dine data 

 

  

  

  



 

Sagsnr. 19-4229 
Vores ref. TDJ 
3. august 2020 

Høringssvar til lov om ændring af lov om social pension og for-
skellige love (overførsel af myndighedsansvar til Seniorpensi-
onsenheden mv.) 

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) afgiver høringssvar på fremsat lov om ændring af 
social pension og forskellige love. Lovforslaget udmønter den del af Aftale om ret til seniorpen-
sion for nedslidte, der overdrager kompetencen til at træffe afgørelse om seniorpension fra 
kommunerne til Seniorpensionsenheden fra den 1. januar 2021. Lovforslaget indeholder desu-
den hjemmel til at fastsætte nærmere regler om samarbejdet mellem kommunerne og Senior-
pensionsenheden og mellem Seniorpensionsenheden og regionernes kliniske funktioner. 

FH vil gerne kvittere for gode og tydelige regler for påklage af afgørelser, truffet af kommu-
nerne i 2020, således at afgørelser om afslag på seniorpension truffet af kommunen i 2020 
ekstraordinært kan påklages til Ankestyrelsen og forinden blive genvurderet af Seniorpensions-
enheden samt at Seniorpensionsenheden skal behandle sager hjemvist af Ankestyrelsen fra 
den 1. januar 2021 uanset om kommunen tidligere har truffet afgørelse i sagen. Dette vil med-
virke til at understøtte målet om ensartet tilkendelse af seniorpension på tværs af landet.  

FH bifalder, at der gives klare regler for, at seniorpensionsenhedens og kommunen ved be-
handling af sager om seniorpension kun kan benytte sundhedsfaglig rådgivning og vurdering 
fra regionens kliniske funktion og den praktiserende læge.  

FH finder det desuden positivt, at der af hensyn til Seniorpensionsmyndighedens sagsbehand-
ling fastsættes en sagsbehandlingsfrist for kommunen til at oplyse sagen til seniorpensionsen-
heden på 3 måneder.  

Det fremgår af lovforslaget, at beskæftigelsesministeren efter forhandling med sundheds- og 
ældreministeren skal fastsætte regler om samarbejdet mellem seniorpensionsenheden og den 
enkelte region og mellem kommuner og regioner. FH anbefaler, at reglerne for samarbejdet 
fastlægger, at det er regionernes socialmedicinske centre, herunder de kliniske funktioner, der 
varetager de helbredsmæssige udredninger og arbejdsevnevurderinger af borgerne - med 
mindre sagen er åbenbar med de foreliggende oplysninger - med henblik på at sikre ensartet-
hed i sagsbehandlingen. Centrene har høj faglighed og den nødvendige tværfaglige sammen-
sætning til opgaven og er i forvejen direkte involveret i arbejdet i kommunernes rehabilite-
ringsteams.  

Ansøgere til seniorpension skal i dag have tilbud om i et møde at udtale sig over for den eller 
de personer, der skal træffe afgørelse. Det fremgår af lovforslaget, at bestemmelsen om dette 
tilbud udgår. FH mener, at denne bestemmelse bør fastholdes, dog således at det ikke baseres 
på fysisk fremmøde men telefonisk eller skriftligt. Dette er for at sikre borgernes indflydelse på 
egen sag.  

Derudover vil FH gøre opmærksom på, at der ikke er tilgængelige informationer om regler for 
modregning af eventuelle indtægter, herunder ægtefællesindtægter, i seniorpensionen. FH an-
befaler derfor, at der informeres tydeligt om, hvordan indtægter modregnes i seniorpensionen, 
herunder på borger.dk.  


