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Til borgmesteren 

KL ønsker ikke, at kommunerne skal administrere seniorpension 

midlertidigt 

Der er - som I måske har erfaret fra medieomtalen – opnået en forståelse 

mellem et flertal i Folketinget og beskæftigelsesministeren om den fremti-

dige administration af den kommende seniorpensionsordning. Forståel-

sen indebærer, at ATP skal administrere ordningen, men også, at det i en 

overgangsperiode – indtil ATP er klar – skal foregå i kommunerne.  

 

KL har gennem de seneste måneder argumenteret for, at administratio-

nen bør ligge i kommunerne, der i forvejen har kendskab til borgerne og 

deres sager, og som har erfaringen og kompetencerne. KL har også ad-

varet imod, at en så central myndighedsafgørelse placeres i regi af en 

privat organisation, og at det ikke kan sammenlignes med de ydelser, 

som hidtil har været varetaget af UDK som udbetales på baggrund af ob-

jektive kriterier og ikke individuelle vurderinger. Vi har samtidig gjort op-

mærksom på, at den kritik, der har været af, at kommunernes administra-

tion af forløberen for seniorpensionen – seniorførtidspensionen – har væ-

ret for uensartet, ikke har hold i tallene: 90 pct. af dem, der har søgt seni-

orførtidspension, har fået det. 

 

Når der så alligevel ikke er tillid til, at kommunerne kan håndtere ordnin-

gen ønsker KL klart at markere det urimelige i at bede kommunerne ad-

ministrere den midlertidigt. Vi synes ikke, at man kan byde kommunerne 

og vores medarbejdere at skulle opbygge en organisation, som skal 

sætte sig ind i nye regler med dertil hørende systemer - og være nødt til 

at rekruttere personale hertil som kort efter risikerer at skulle afvikles.  

 

KL ved endnu ikke, hvordan den nye ordning kommer til at se ud. Infor-

mationen hidtil har været særdeles sparsom, og det politiske forløb har i 

det hele taget været mudret, og bærer præg af, at der på området er et 

flertal uden om regeringen.  

 

Det er ganske usædvanligt, at KL – som vi har gjort her - takker nej til en 

opgave, som et flertal i Folketinget ønsker at give os. Det er også klart, at 

hvis kommunerne pålægges opgaven ved lov, så må vi selvfølgelig ud-

føre den.  
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Men vi vil fastholde vores kritik af beslutningen og samtidig arbejde for 

sammenhængen mellem kompetencen til at træffe afgørelser og det øko-

nomiske ansvar. 

 

Med venlig hilsen 

 

  

Jacob Bundsgaard    

Kristian Wendelboe 
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