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Bemærkninger til forslaget
Almindelige bemærkninger

1. Indledning
Forslaget har til formål at forhøje fradraget for alderspensionens pensionstillæg og
grundbeløb med 100.000 kr. samt at sænke aftrapningsprocenten. Fradraget er den mængde af
alderspensionen, der ikke nedsættes, selvom alderspensionisten har en bi-indtægt.
Aftrapningsprocenten er den procentsats, som alderspensionen nedsættes med.
Forslaget indebærer, at alderspensionens pensionstillæg først nedsættes ved en årlig aktuel
indkomst, bortset fra alderspension og pension udbetalt efter Nordisk konvention om social
sikring, på 156.000 kr. for enlige og 183.000 kr. for alderspensionister med partner.
Pensionstillægget nedsættes derefter med 35 pct. af indtægtsgrundlaget for enlige og 22 pct.
af indtægtsgrundlaget for par. Pensionstillægget nedsættes med 40 pct. af indtægtsgrundlaget
for en alderspensionist med partner, som ikke er berettiget til pension, og hvor parret har en
samlet årlig aktuel indkomst under 200.000 kr. bortset fra alderspension og pension udbetalt
efter Nordisk konvention om social sikring.
Grundbeløbet nedsættes ved en årlig aktuel indkomst, bortset fra alderspension og pension
udbetalt efter Nordisk konvention om social sikring, på 368.286 kr. for både enlige og
alderspensionister med partner. Grundbeløbet nedsættes derefter med 40 pct. af
indtægtsgrundlaget.
1.1 Baggrund for forslaget
Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension trådte i kraft 1. januar 2016. Et
mål med reformen var bl.a. at supplere med initiativer, der skulle forbedre incitamentet til
arbejdsmarkedspensioner, egenfinansierede pensionsordninger og en fortsat tilknytning til
arbejdsmarkedet under pensionen. Nærværende forslag søger at styrke dette incitament.
I dag nedsættes alderspensionen i takt med en stigende bi-indtægt. Dette betyder, at for hver
krone, som tjenes og betales skat af, sker der samtidig en reduktion i personens alderspension.
For modtagere af alderspension kan der derfor være en begrænset økonomisk gevinst ved at
være aktive på arbejdsmarkedet eller spare op til alderdommen.
For at sikre et økonomisk incitament for alderspensionister til at forblive på arbejdsmarkedet,
forhøjer forslaget fradraget og forskyder dermed grænserne for, hvornår aftrapningen ved
stigende bi-indtægt for pensionstillæg og grundbeløb begynder og slutter. Aftrapningen
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sænkes således, at den mængde alderspensionsbeløbet nedsættes, efter at fradraget er
”opbrugt”, også bliver mindre. En alderspensionist vil således med dette forslag kunne
beholde en større del af sin alderspension ved siden af en eventuel bi-indtægt.
2. Hovedpunkter i forslaget
Med forslaget sænkes aftrapningsprocenten for enliges pensionstillæg til 35 pct.
Aftrapningsprocenten for pensionstillægget for alderspensionister med partner sænkes til 22
pct. For par bestående af en alderspensionist og en partner, der ikke er berettiget til pension,
og parrets samlede aktuelle indkomst, bortset fra alderspension og pension udbetalt efter
Nordisk konvention om social sikring, er under 200.000 kr., nedsættes aftrapningsprocenten
til 40 pct. Aftrapningsprocenten for grundbeløbet nedsættes til 40 pct.
Med forslaget forhøjes fradragets størrelse for både enlige alderspensionister og
alderspensionister med partner med 100.000 kr., jf. nedenstående figur. Hermed kan
alderspensionister tjene mere, før alderspensionen nedsættes. Pensionsbeløbet for både
grundbeløb og pensionstillæg forbliver uændret.

Fradrag forhøjes med 100.000 kr. og aftrapningsprocent
sænkes
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Lovforslaget sammenholdt med gældende lov
Gældende formulering
Lovforslaget
§1
I Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015
om alderspension, som ændret ved
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§ 5, stk. 2
Stk. 2. Alderspensionister der lever i
parforhold med en person der ikke er
berettiget til pension, modtager
pensionstillæg svarende til satsen for en
enlig alderspensionist, såfremt pensionisten
og partneren har en årlig samlet aktuel
indkomst på under kr. 200.000 bortset fra
alderspension og pension efter Nordisk
Konvention om social sikring.
Pensionstillægget nedsættes med 53 pct. af
pensionistens og partners indtægtsgrundlag
med fradrag af kr. 83.000.

Inatsisartutlov nr. 24 af 7. december 2015 og
Inatsisartutlov nr. 6 af 2. juni 2017,
foretages følgende ændringer:
1. § 5, stk. 2, affattes således:
”Alderspensionister, der lever i et parforhold
med en person, der ikke er berettiget til
pension, modtager pensionstillæg svarende
til satsen for en enlig alderspensionist,
såfremt pensionisten og partneren har en
årlig samlet aktuel indkomst på under kr.
200.000, bortset fra alderspension og
pension efter Nordisk konvention om social
sikring. Pensionstillægget nedsættes med 40
pct. af pensionistens og partnerens
indtægtsgrundlag med fradrag af kr.
183.000.”

§ 9, stk. 2
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.

2. § 9, stk. 2, affattes således:
”Alderspensionens grundbeløb nedsættes,
såfremt alderspensionistens årlige samlede
aktuelle indkomst bortset fra
alderspensionen og pension efter Nordisk
konvention om social sikring overstiger kr.
368.286”

§ 9, stk. 3
Stk. 3. Alderspensionens grundbeløb
nedsættes med 50 pct. af
indtægtsgrundlaget, jf. stk. 2, med fradrag af
kr. 221.111.
§ 10, stk. 2, nr. 1
1) kr. 56.000 for en enlig alderspensionist.

3. § 9, stk. 3, affattes således:
”Alderspensionens grundbeløb nedsættes
med 40 pct. af indtægtsgrundlaget, jf. stk. 2,
med fradrag af kr. 368.286.”

§ 10, stk. 2, nr. 2
2) kr. 83.000 for en alderspensionist med
partner, jf. § 5.
§ 10, stk. 3
Stk. 3. Pensionstillægget nedsættes med 45
pct. af indtægtsgrundlaget, jf. stk. 2, med
fradrag af kr. 56.000 for en enlig

5. § 10, stk. 2, nr. 2, affattes således:
”2) kr. 183.000 for en alderspensionist med
partner, jf. § 5.”
6. § 10, stk. 3, affattes således:
”Pensionstillægget nedsættes med 35 pct. af
indtægtsgrundlaget, jf. stk. 2, med fradrag af
kr. 156.000 for en enlig alderspensionist og

4. § 10, stk. 2, nr. 1, affattes således:
”1) kr. 156.000 for en enlig
alderspensionist.”
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alderspensionist og med 30 pct. af
indtægtsgrundlaget med fradrag af kr.
83.000 for en alderspensionist med partner,
jf. § 5.
§ 15, stk. 1, nr. 1
1) Barnet er anbragt uden for hjemmet efter
Landstingsforordningen om hjælp til børn
og unge eller forsørges i øvrigt fuldt ud af
det offentlige.
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med 22 pct. af indtægtsgrundlaget med
fradrag af kr. 183.000 for en
alderspensionist med partner, jf. § 5.”
7. § 15, stk. 1, nr. 1, affattes således:
”1) Barnet er anbragt uden for hjemmet
efter Landstingsforordning om hjælp til børn
og unge eller Inatsisartutlov om støtte til
børn eller i øvrigt forsørges 100 pct. af det
offentlige.”
§2
Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar
2020

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
Vælg et element.Departementet for Finanser har beregnet de årlige merudgifter til

alderspension som følge af det forhøjede fradrag til at være 21,7 mio. kr. brutto. En del af de
øgede offentlige udgifter til alderspension vil dog komme tilbage i det offentlige budget som
skattekroner. Nettoudgiften er således anslået til at udgøre 12,6 mio. kr.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
Forslaget har ingen direkte økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.

5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed
Forslaget har ingen konsekvenser for miljøet, naturen eller folkesundheden.

6. Konsekvenser for borgerne
Forslaget vil sikre, at en stor del af alderspensionister med bi-indtægt vil kunne beholde en
større del af deres alderspension. Dette vil give incitament til at påtage sig mere lønnet
arbejde ved siden af alderspensionen.

7. Andre væsentlige konsekvenser
Forslaget har ingen andre væsentlige konsekvenser.
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8. Høring
Forslaget har i perioden xx. xxx 2019 til xx. xxx 2019 været offentliggjort på
Naalakkersuisuts høringsportal på www.naalakkersuisut.gl.
Forslaget har i perioden xx. xxx 2019 til xx. xxx 2019 været i høring hos følgende
høringsparter:
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Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1-6
Forslaget ændrer ikke ved bemærkningerne til § 5, stk. 2, § 10, stk. 2, nr. 1 og 2 og § 10, stk.
3. Bemærkningerne til Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension, som
ændret ved Inatsisartutlov nr. 24 af 7. december 2015 og Inatsisartutlov nr. 6 af 2. juni 2017,
er derfor fortsat gældende. Forslaget ændrer såvel fradragets størrelse som den
aftrapningsprocent pensionsbeløbet nedsættes med.
Bestemmelserne i forslaget fastslår, at fradrag for enlige fastsættes til 156.000 kr., og fradrag
for alderspensionister med partner fastsættes til 183.000 kr. Derudover indebærer
bestemmelserne, at pensionstillægget nedsættes med 35 pct. af indtægtsgrundlaget for enlige,
22 pct. af indtægtsgrundlaget for par og 40 pct. af indtægtsgrundlaget for par bestående af en
alderspensionist og en partner, der ikke er berettiget til pension, og parrets samlede årlige
aktuelle indkomst er på under 200.000 kr., bortset fra alderspension og pension udbetalt efter
Nordisk konvention om social sikring. Fradraget for grundbeløbet fastsættes til 368.286 kr.
Grundbeløbet nedsættes med 40 pct. af indtægtsgrundlaget.
Til nr. 7
Bestemmelsen fastslår, at børnetillægget bortfalder, hvis barnet er anbragt uden for hjemmet
af det offentlige. Da Landstingsforordning om hjælp til børn og unge blev ophævet den 1. juli
2017 ved ikrafttrædelsen af Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn, vil børn,
der efter Inatsisartutlovens ikrafttræden anbringes uden for hjemmet, blive anbragt med
hjemmel i den nye Inatsisartutlov. Da der imidlertid fortsat vil være børn, der er anbragt efter
Landstingsforordning om hjælp til børn og unge, er begge love nævnt i bestemmelsen.

Til § 2
Det foreslås, at forslaget træder i kraft den 1. januar 2020.
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