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2. TILL!EGSAFTALE OM BLOKTILSKUD FOR BUDGET AR 2016
1. lndledning
Neervserende tillzegsaftale om bloktilskud for budgetaret 2016 er indgaet som et tilleeg til
hovedaftalen

"Aftale om bloktilskud til kommuneme

for budgetaret 2016", som parteme

underskrev den 8. juli 2015. Desuden blev der indgaet en tillsegsaftale til hovedaftalen i
forbindelse

med vedtagelse

af nye Inatsisartutlove

for boligsikring, alderspension

og

fertidspension. Den tillzegsaftale underskrev parteme den 13. november 2015. Bloktilskuddet
til kommuneme i 2016 bygger saledes pa hovedaftalen af 8. juli 2015, tilleegsaftale indgaet
13. november 2015 og neervzerende tilleegsaftale.

2. Generelt
Styrkelse af sagsbehandlingen til implementeringaf fortidspensionsreformen
Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om fartidspension tradte i kraft den 1. juli 2016.
Loven

indebzerer, at alle fartidspensionister

restarbejdsevne
gennemga

eller mulighed

et

restarbejdsevne

revalideringsforleb,
En

del

af

for at generhverve

ressourceforleb.
endeligt

under

Efter

60 ar, der vurderes
arbejdsevnen

ressourceforlebet

fastleegges. En del fertidspensionister

at have en

helt eller delvist, skal

skal

fartidspensionistens

vil skulle visiteres

til

genoptnening el.lign.

fortidspensionisteme

har

indteegter

fra

erhvervsarbejde,

mens

fertidspensionister, der indplaceres pa mellemste eller laveste fartidspension
visiteres til et fleksjob, herunder eventuelt skanejob eller nyttejob.
Selve sagsbehandlingen

andre

vil skulle

i forbindelse med revurdering af disse fartidspensionister

blev i

forbindelse med det lovforberedende arbejde skennet til at udgere 8 arsvrerk i kommuneme.
Derfor blev bloktilskuddet for 2016 med indgaelse af tillsegsaftalen den 13. november 2015
forhejet med 1,6 mio. kr. til formalet i 2016, mens der i perioden 2017-2020 tilferes 3,2 mio.
kr. til formalet.
Efter lovens ikrafttreedelse har flere kommuner i forbindelse med implementeringen papeget,
at sagsbehandlingen

er mere omfattende end oprindeligt vurderet. Kommuneme vurderer, at

der vil veere behov for ekstra ressourcer i de to ferste ar efter lovens ikrafttrtedelse, hvorefter
de vil kunne Iese opgaven med de oprindeligt tilferte ressourcer.
Parteme er pa den baggrund enige om, at kommuneme tilfores midler svarende til godt 7
arsvrerk i perioden fra lovens ikrafttrzedelse den 1. juli 2016 frem til 1. juli 2018.
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Parteme er pa denne baggrund enige om at forheje bloktilskuddet med 1.500.000 kr. i 2016,
3.000.000 kr. i 2017 og 1.500.000 kr. i 2018.
Den nye lov om fertidspension indebeerer, at fertidspensionister
overgangsordning

under 60 ar vil veere pa en

indtil de er blevet arbejdsevnevurderet, hvorefter de overgar til den nye

ordning. Det er imidlertid i refonnens indfasning blevet klart, at refonnen har faet negativ
betydning for fertidspensionister
om, at fartidspensionister

pa overgangsordningen.

Det skyldes, at den tidligere regel

uanset indteegtsforhold altid vil oppebzere 20 pct. af hejeste

fartidspension, ikke er viderefort i overgangsordningen, mens den er opretholdt i den nye
ordning for fertidspensionister pa hejeste sats op til en husstandsindkomst pa 400.000 kr.
Det er derfor vresentligt,

at de fertidspensionister,

der lider et tab ved at veere pa

overgangsordningen, hurtigst muligt :far gennemfort en arbejdsevnevurdering,

saledes at de

kan overga til den nye ordning.
Med indgaelsen af neervzerende aftale er parteme enige om, at kommuneme

opprioriterer

sagsbehandlingen for denne gruppe, saledes at de hurtigst muligt overgar til den nye ordning.

3. Andre forhold
Forbehold ved indgaelse af aftalen
Neerveerende tilleegsaftale mellem Selvstyret og kommuneme er indgaet med forbehold for de
bevilgende myndigheders godkendelse.
Midleme fordeles mellem kommuneme i henhold til bloktilskudsmodellen.

Nuuk, den 7. september 2016.

Randi V. Evaldsen
Naalakkersuisoq for
Finanser og Rastoffer

Simon Simonsen
Formand for de Grenlandske
Kommuners Landsforening
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