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Kære borgmester 

 

Jeg skriver til dig, fordi Folketinget i dag har vedtaget lovforslag L 67, der indfører 

den nye seniorpension, som borgerne kan søge om fra 1. januar 2020. Samtidig op-

hæves reglerne om seniorførtidspension. 

 

Med lovforslaget får kommunerne i første omgang ansvaret for at administrere og 

tilkende seniorpension. Det gælder frem til 1. januar 2021, hvor en ny selvstændig 

myndighed under ATP overtager myndighedsansvaret.  

 

Jeg anerkender, at ordningen træder i kraft med meget kort varsel, og jeg havde 

gerne set, at I havde fået mere tid til at implementere ordningen. Men her har hen-

synet til borgerne været det afgørende for forligskredsen.  

 

Jeg har tillid til, at kommunerne kan håndtere implementeringen af opgaven, som 

på en række områder minder om og forudsætter de samme kompetencer, som kom-

munerne allerede besidder på andre sagsområder, der involverer vurdering af ar-

bejdsevne. Jeg skal også minde om, at kommunerne – også på den lange bane – vil 

få en central rolle i forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgninger om senior-

pension, uanset at ansvaret for tilkendelser overgår til en ny selvstændig myndig-

hed. 

 

Jeg forventer derfor, at kommunerne er klar til at føre ordningen ud i livet, så bor-

gere med væsentlig nedsat arbejdsevne kan modtage relevant vejledning og indgive 

ansøgning om seniorpension.  

 

Jeg vedlægger en orienteringsskrivelse og bekendtgørelse om seniorpension. Sty-

relsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil også formidle materialet til den kom-

munale administration.  

 

Til sidst vil jeg ønske jer en rigtig god jul og godt nytår. Jeg ser frem til et fortsat 

godt og tæt samarbejde med landets kommuner i det nye år.  

 

Venlig hilsen 

 

 
 

Peter Hummelgaard 
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