BEK nr 1618 af 27/12/2019 (Gældende)

Udskriftsdato: 16. januar 2020

Ministerium:
Beskæftigelsesministeriet
Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 19/18791

Senere ændringer til forskriften
Ingen

Bekendtgørelse om seniorpension
I medfør af § 26 a, stk. 3, og § 26 e, stk. 3, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 23.
september 2019, som ændret ved lov nr. 1559 af 27. december 2019, fastsættes efter bemyndigelse:
Anvendelsesområde
§ 1. Bekendtgørelsen gælder for personer med 6 år eller mindre til folkepensionsalderen med en langva‐
rig tilknytning til arbejdsmarkedet, og som har en arbejdsevne på 15 timer om ugen eller mindre i forhold
til deres seneste job, jf. § 26 a, stk. 1 og 2, i lov om social pension.
Langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet
§ 2. Retten til seniorpension er betinget af, at ansøgeren sammenlagt har haft arbejdsmarkedstilknytning
svarende til mindst 25 års fuldtidsbeskæftigelse, jf. § 26 a, stk. 2, nr. 1. I de perioder, hvor der er indbetalt
fuldt ATP-bidrag, jf. bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension, anses personen for at opfylde
kravet om fuldtidsbeskæftigelse.
Stk. 2. Hvis ansøgeren har haft en arbejdsmarkedstilknytning svarende til 20-25 års fuldtidsbeskæftigel‐
se, jf. stk. 1, 2. pkt., kan betingelsen om langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, jf. lovens § 26 a, stk. 2,
nr. 1, anses for opfyldt efter kommunalbestyrelsens konkrete vurdering. I vurderingen indgår karakteren
og omfanget af arbejdet i nuværende og tidligere arbejdsforhold. Der kan lægges vægt på antal arbejdsti‐
mer, der overstiger mindstekravet på 27 timer ugentligt for indbetaling af fuldt ATP-bidrag, jf. stk. 1, 2.
pkt., sammenholdt med antal arbejdsår, og om ansøgerens helbredsforhold er påvirket efter mange års ar‐
bejdsmarkedstilknytning.
Stk. 3. Efter kommunalbestyrelsens konkrete vurdering kan perioder med deltidsbeskæftigelse omreg‐
nes forholdsmæssigt til perioder med fuldtidsbeskæftigelse.
Nedsat arbejdsevne til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job
§ 3. Det er en betingelse for ret til seniorpension, at den aktuelle arbejdsevne er nedsat til højst 15 timer
om ugen i forhold til seneste job, jf. lovens § 26 a, stk. 2, nr. 2.
Stk. 2. Seneste job er det job af ca. 12 måneders varighed eller længere, som personen senest har vareta‐
get. Ligger seneste job af ca. 12 måneders varighed eller længere mere end fem år tilbage, kan flere perio‐
der med job af samme type lægges sammen og udgøre seneste job. Seneste job kan være lønmodtagerbe‐
skæftigelse, beskæftigelse som selvstændig erhvervsdrivende eller ansættelse i fleksjob m.v. Job med løn‐
tilskud kan ikke anses for at være seneste job.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen udarbejder i samarbejde med ansøger, en beskrivelse af de arbejdsfunktio‐
ner ansøgeren varetog i det seneste job, jf. lovens § 26 c, stk. 1, nr. 2, og en beskrivelse af hvilke kompe‐
tencer, der er en forudsætning for at varetage jobbet.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal vurdere borgerens arbejdsevne på baggrund af en individuel konkret
helhedsvurdering. Vurderingen skal primært ske på grundlag af helbredsmæssige oplysninger om ansøge‐
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rens ressourcer og udfordringer i forhold til det seneste job, jf. lovens § 26 c, stk. 1, nr. 3. Andre oplysnin‐
ger af betydning for borgerens aktuelle arbejdsevne skal også indgå i vurderingen.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen udarbejder den faglige forklaring, jf. lovens § 26 c, stk. 1, nr. 4, ved at
sammenholde personens aktuelle arbejdsevne, jf. stk. 4, med beskrivelsen af arbejdsfunktioner og nød‐
vendige kvalifikationer i det seneste job, jf. stk. 3.
Hvilende seniorpension
§ 4. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om, at retten til seniorpension tilkendt efter § 26 a i lov
om social pension, gøres hvilende, hvis pensionisten anmoder herom, hvis pensionisten overgår til fleks‐
job, eller hvis pensionisten i en længere periode har arbejdsindkomst, som er udtryk for, at pensionisten
ikke har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet.
Stk. 2. Udbetaling Danmark orienterer kommunen og pensionisten, når Udbetaling Danmark tre måne‐
der i træk registrerer indkomst ved arbejde, der overstiger, hvad der svarer til 212.360 kr. årligt, og pensi‐
onisten i perioden har arbejdet i gennemsnit mindst 15 timer om ugen. Udbetaling Danmark skal samtidig
orientere pensionisten om reglerne for hvilende pension.
Stk. 3. Kommunen skal på baggrund af henvendelsen fra Udbetaling Danmark, jf. stk. 2, 1. pkt., vurdere
og træffe afgørelse om pensionen skal gøres hvilende. Kommunen kan til brug for afgørelsen indhente
supplerende oplysninger om arbejdets varighed og karakter.
Stk. 4. Afgørelser efter stk. 1 har virkning, indtil pensionsudbetalingen genoptages, jf. stk. 6, eller indtil
personen når folkepensionsalderen.
Stk. 5. Pensionen udbetales indtil udgangen af den måned, hvori kommunalbestyrelsen har truffet afgø‐
relse om at gøre retten til pensionen hvilende.
Stk. 6. Pensionsudbetalingen genoptages efter anmodning fra borgeren, jf. dog stk. 1, og tidligst med
virkning fra den 1. i måneden efter anmodningen.
Dokumentation
§ 5. Omfanget af den hidtidige tilknytning til arbejdsmarkedet, jf. § 2, skal dokumenteres eller sandsyn‐
liggøres. Det kan ske med udgangspunkt i oplysninger fra ATP om indbetalte ATP-bidrag, oplysninger fra
SKAT om hidtidig arbejdsindkomst, oplysninger fra nuværende og tidligere arbejdsgivere, herunder op‐
lysninger fra udenlandske arbejdsgivere og myndigheder, ansøgerens egne oplysninger m.v.
§ 6. Selvstændige erhvervsdrivende kan sandsynliggøre eller dokumentere omfanget af beskæftigelsen i
selvstændig virksomhed ud fra oplysninger om arten og omfanget af virksomheden, ansøgerens personli‐
ge arbejdsopgaver og arbejdstid, ansat arbejdskraft, virksomhedens omsætning, indtjening samt ansøge‐
rens årlige selvstændige erhvervsindtægt opgjort på grundlag af årsopgørelser fra SKAT, eller på anden
måde.
Ikrafttræden
§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 27. december 2019
Maria Schack Vindum
/ Peter Truels Nielsen
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