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Ændringsforslag 

 

til 

 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension 

 

Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. 

 

Til § 5 

 

1. Stk. 2 affattes således: 

  Stk. 2.  Alderspensionister i parforhold modtager pensionstillæg svarende til satsen for en 

enlig alderspensionist, såfremt pensionisten og partneren har en årlig samlet aktuel indkomst 

på under kr. 200.000 udover alderspension. Pensionstillægget nedsættes med 53 pct. af pensi-

onistens og partners indtægtsgrundlag med fradrag af kr. 83.000. 

 

Til § 9 

 

2. § 9 affattes således: 

  § 9.  Alderspensionens grundbeløb udgør årligt op til kr. 59.900.  

  Stk. 2.  Alderspensionens grundbeløb nedsættes, såfremt alderspensionistens årlige samlede 

aktuelle indkomst bortset fra alderspension og pension efter Nordisk Konvention om social 

sikring, overstiger kr. 221.111.  

  Stk. 3.  Alderspensionens grundbeløb nedsættes med 50 pct. af indtægtsgrundlaget, jf. stk. 2, 

med fradrag af kr. 221.111.  

     

Til § 10 

 

3. § 10 affattes således: 

  § 10.  Pensionstillægget udgør årligt op til kr. 74.300 for en enlig og op til kr. 41.300 for en 

alderspensionist med partner, jf. § 5.  

  Stk. 2.  Pensionstillægget nedsættes, såfremt alderspensionisten og dennes eventuelle part-

ners årlige samlede aktuelle indkomst, bortset fra førtids- og alderspension og pension udbe-

talt efter Nordisk Konvention om social sikring, overstiger:  

1)  kr. 56.000 for en enlig alderspensionist.   

2)  kr. 83.000 for en alderspensionist med partner, jf. § 5. 

  Stk. 3.  Pensionstillægget nedsættes med 45 pct. af indtægtsgrundlaget, jf. stk. 2, med fradrag 

af kr. 56.000 for en enlig alderspensionist og med 30 pct. af indtægtsgrundlaget med fradrag 

af kr. 83.000 for en alderspensionist med partner, jf. § 5. 

 

Til § 16 
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4. § 16 affattes således: 

  § 16.  Handicap- og helbredstillæg kan tildeles til følgende typer af udgifter: 

1) Hjælp til alderspensionister som på grund af vidtgående psykisk eller fysisk handicap har 

behov for specielle ydelser, i overensstemmelse med rettighederne i Landstingsforordning nr. 

7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. 

2) Væsentlige udgifter som følge af helbredsmæssige behov, herunder anskaffelse af briller. 

  Stk. 2. Handicap-og helbredstillæg udbetales ikke til en alderspensionist, der har fast bopæl 

uden for Grønland. 
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Bemærkninger til lovforslaget 

 

Almindelige bemærkninger til forslaget 

 

Forslag til Inatsisartutlov om alderspension blev førstebehandlet den 8. oktober 2015. Efter-

følgende har der vist sig behov for at foretage enkelte præciseringer.  

 

Aktuel indkomst 

Lovforslaget anvender indkomstbegrebet ”aktuel indkomst”. Begrebet skal forstås som et an-

det begreb end det tidligere anvendte begreb ”skattepligtig indkomst”. Med ændringen af ind-

komstbegrebet i lovgivningen forventes en mere retvisende opgørelse af borgerens indkomst-

forhold på ansøgningstidspunktet. 

 

Ændringen skal ses på baggrund af, at oplysninger om den skattepligtige indtægt, der danner 

grundlag for beregningen af ydelserne i dag, kan være helt op til 2 år gamle, og derfor ikke 

længere afspejler borgerens aktuelle indkomstforhold.  

 

Det er et bærende socialpolitisk princip, at sociale ydelser skal være trangsbestemte og 

afhængige af borgerens indkomstforhold ved ansøgningstidspunktet, henholdsvis 

udbetalingstidspunktet. De sociale ydelser skal først og fremmest være rettet mod de svageste 

og de økonomisk dårligst stillede.  

 

Ved at anvende borgerens aktuelle indkomstoplysninger, som grundlag til at beregne 

størrelsen af de sociale ydelser, sikres at borgeren modtager et mere korrekt beløbsniveau af 

sociale ydelser. Det er i dag muligt at anvende helt aktuelle indkomstoplysninger fra 

Skat/Sulinal, således at de sociale ydelser fremover bringes i en bedre overensstemmelse med 

borgerens aktuelle indkomstforhold mv. 

 

Aktuel indkomst er A- og B-indkomst over seneste 12 måneder fratrukket standardfradraget. 

I aktuel indkomst ses der bort fra alle skattefrie indkomster bortset fra DIS og GIS indkom-

ster. 

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 

 

Til nr. 1 

 

Til stk. 2  

Det foreslås, at alderspensionister, der har en partner, jf. stk. 1, og hvor den årlige samlede 

aktuelle indkomst for alderspensionisten og partneren ligger under kr. 200.000, skal alders-
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pensionisten betragtes som enlig. Dette sker ved at alderspensionisten modtager pensionstil-

læg svarende til satsen som enlig.  

 

Pensionstillægget vil blive nedsat med 53 pct. af pensionistens og partneres indtægtsgrundlag, 

hvor der vil være et fradrag på kr. 83.000. 

 

Ved opgørelsen af de kr. 200.000 er der tale om indtægt ud over selve alderspensionsbeløbet.  

 

Aktuel indkomst er A- og B-indkomst over seneste 12 måneder fratrukket standardfradraget. 

I aktuel indkomst ses der bort fra alle skattefrie indkomster bortset fra DIS og GIS indkom-

ster. 

 

Til nr. 2 

 

Til stk. 1 

Bestemmelsen fastlægger, at grundbeløbet udgør op til 59.900 kr. 

 

Til stk. 2 

Bestemmelsen fastlægger, at grundbeløbet nedsættes, når alderspensionistens årlige samlede 

aktuelle indkomst overstiger 221.111 kr.  

Det er kun alderspensionistens egen indtægt, som vil kunne medføre, at grundbeløbet nedsæt-

tes. En eventuel partners indtægt vil ikke medføre, at grundbeløbet nedsættes.  

 

Bestemmelsen angiver derudover, at alderspension og pension efter Nordisk konvention om 

social sikring ikke medregnes.  

 

Til stk. 3 

Bestemmelsen fastsætter, at grundbeløbet nedsættes med 50 pct. af indtægtsgrundlaget efter 

stk. 2, og at der vil være et fradrag på kr. 221.111. 

 

Til nr. 3 

 

Bestemmelsen regulerer pensionstillægget. Pensionstillægget vil i modsætning til grundbelø-

bet være indkomstafhængigt set i forhold til en eventuel partners indtægt. 

 

Til stk. 1 

Bestemmelsen fastslår, at pensionstillægget med virkning fra lovens ikrafttræden årligt udgør 

op til 74.300 kr. for enlige og 41.300 kr. for alderspensionister i parforhold. Med parforhold 

menes persongruppen omfattet af § 5. 
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Til stk. 2 

Bestemmelsen fastlægger, at pensionstillægget efter stk. 1 nedsættes, når alderspensionisten 

og eventuel partners samlede aktuelle indkomst overstiger kr. 56.000 for en enlig alderspensi-

onist og kr. 83.000 for alderspensionister i parforhold.  Dog undtaget førtids- og alderspension 

og pension efter Nordisk konvention om social sikring.  

 

Til stk. 3 

Bestemmelsen fastsætter, at pensionstillægget nedsættes med 45 pct. af indtægtsgrundlaget, 

hvor der vil være fradrag på kr. 56.000 for enlige. Derudover angiver bestemmelsen, at pensi-

onstillægget nedsættes med 30 pct. af indtægtsgrundlaget med fradrag på kr. 83.000 for al-

derspensionister i parforhold efter § 5. 

 

Til nr. 4 

 

Til stk. 1 

Bestemmelsen fastslår, at der kan udbetales handicaptillæg til alderspensionister med vidtgå-

ende handicap i overensstemmelse med rettighederne i Landstingsforordning nr. 7 af 3. no-

vember 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. Handicaptillægget skal forstås 

som forvaltningens legitime ret til at sidestille alderspensionister med vidtgående handicap 

med andre personer med vidtgående handicap. Handicaptillæg skal derfor ydes i henhold til 

lighedsprincippet og derfor efter samme bestemmelser og med samme rettigheder som den til 

enhver tid værende handicaplovgivning giver for personer, der har handicap, men som ikke er 

alderspensionister. 

 

Til stk. 2 

Det er en betingelse for at kunne modtage helbreds- og handicaptillæg tillæg, at alderspensio-

nisten har fast bopæl i Grønland. Reglerne i Nordisk konvention om social sikring omfatter 

således ikke helbreds- og handicaptillæg. 

 


