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Tilbagetrækning 24. april 2017 

Nemmere adgang til seniorførtidspension 

Seniorførtidspensionsordningen har i sin nuværende udformning spillet fallit. Indtil 

videre har kun 742 personer fået tilkendt seniorførtidspension. Ordningen fungerer 

således ikke som det tilbud om tidlig tilbagetrækning til nedslidte, som var meningen 

med ordningen. Det bør derfor gøres langt lettere at komme på seniorførtidspension.  

Seniorførtidspension bruges kun lidt 

Seniorførtidspensionsordningen blev udarbejdet som en del af til-

bagetrækningsreformen og blev lanceret som et sikkerhedsnet un-

der nedslidte lønmodtagere. 

Da lovforslaget blev fremsat, skønnede ministeriet, at antallet af 

modtagere af seniorførtidspension ville være knap 900 helårsper-

soner i 2014 og knap 2.700 helårspersoner i 20151. Men seniorfør-

tidspensionen er blevet brugt langt mindre end ventet. I ordnin-

gens to første år fik i alt 449 tilkendt seniorførtidspension, jf. figur 

1.  

Figur 1. Seniorførtidspensionen langt mindre brugt end forventet  

 
Anm.:  Bestanden af personer på seniorførtidspension er skønnet ud fra tilgangen under 

antagelse af, at alle nytilkendelser udgør helårspersoner, og alle nytilkendte mod-
tagere forbliver på ydelsen (i stedet for at overgå til eksempelvis folkepension. Be-
standen af personer med seniorførtidspension er derfor overvurderet. 

Kilde:  Forslag til lov om ændring af social pension, 21. november 2011, Den Sociale Anke-
styrelse og egne beregninger. 

Heller ikke i 2016 har der kunne spores nogen nævneværdig brug 

af ordningen. Kun 293 personer fik tilkendt seniorførtidspension 

                                                             
1  Kilde: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om social pension. Fremsat den 21. 

november 2011. 
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sidste år, hvilket bringer den samlede tilgang til seniorførtidspen-

sionen op på 742 personer. 

Da ordningen kun benyttes i begrænset omfang, er der behov for 

ændringer. Dette til gavn for nedslidte LO-medlemmer, der i fra-

vær af forbedringer i ordningen må tilbringe de sidste år frem til 

folkepensionsalderen på kontanthjælp eller som selvforsørgende. 

Forbedrede rettigheder 

Ifølge de nuværende regler kan man kun få tilkendt seniorførtids-

pension, hvis arbejdsevnen er så lav, at man ikke kan blive selvfor-

sørgende ved ordinært arbejde eller ved fleksjob. Tildelingskriteri-

erne bør lempes, så seniorer, hvis arbejdsevne er så lav, at personen 

ikke kan blive selvforsørgende ved ordinært arbejde, får mulighed 

for at opnå førtidspension. Samtidig skal de nedslidte, der selv øn-

sker at fortsætte på arbejdsmarkedet i fx fleksjob have mulighed 

for at blive visiteret til det.  

Øget kendskab og opmærksomhed 

I øjeblikket skal borgeren selv ansøge om seniorførtidspension. Det 

betyder, at man kun kan få vurderet sin sag, hvis man selv kender 

til ordningen og søger. Den lave afslagsprocent for ansøgninger 

om seniorførtidspension indikerer dog, at kommunerne ikke infor-

merer om ordningen i tilstrækkeligt omfang. Hvis kommunen får 

mulighed for at indstille borgeren til seniorførtidspension, vil job-

centrene have en udvidet forpligtelse til at vejlede om muligheden 

for seniorførtidspension. I praksis vil det betyde, at kommunen 

skal tage aktivt stilling til, om en borger er i målgruppen. Det vil 

også medvirke til at udbrede kendskabet til ordningen i kommu-

nerne. Ifølge reglerne kan kommunen indstille en borger til almin-

delig førtidspension. LO foreslår samme regler for seniorførtids-

pension. Kommunens indstilling til seniorførtidspension skal na-

turligvis ske med borgerens samtykke. 

LO foreslår:  

 Hvis arbejdsevnen er så lav, at personen ikke kan blive selvforsørgende ved ordinært arbejde, skal 

personen kunne vælge mellem førtidspension, visitation til fleksjob eller ressourceforløb. 

 Kommunen skal kunne indstille borgeren til seniorførtidspension. 

 

 


