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Forelæggelsesnotat 

(Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet) 

1. behandling 

 

 

Naalakkersuisut fremlægger hermed forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov 

om førtidspension. 

 

Naalakkersuisut er bevidst om, at førtidspensionsområdet betyder meget i samfundet. Jeg vil 

derfor understrege, at der på baggrund af evaluering af området og tilbagemeldinger fra 

relevante høringsparter snarest vil blive igangsat et lovforberedende arbejde, som kan rette op 

på manglerne ved det nuværende regelsæt.  

 

Indtil det sker, er der en række konkrete problemstillinger, der med nærværende forslag kan 

løses til gavn for borgerne. Dette forslag omhandler udelukkende tiltag, der stiller borgerne 

bedre end tilfældet er med de nugældende bestemmelser. 

 

Baggrunden for forslaget er en præcisering af Førtidspensionsklagenævnets kompetence til at 

behandle klagesager om førtidspension og en præcisering af afklaringsforløb og 

revalideringsforløb ved ansøgning om førtidspension. 

 

Med forslaget sikres en enklere og mere klar kompetencefordeling vedrørende klagesager om 

førtidspension. 

 

Et andet formål med forslaget er at styrke mulighederne for, at førtidspensionister kan udnytte 

deres arbejdsevne, og oppebære egen indtægt frem for at være på passiv forsørgelse. 

 

Det er hensigten med bestemmelserne i den gældende Inatsisartutlov om førtidspension, at 

alle ansøgere om førtidspension skal gennemføre et revalideringsforløb, der skal udvikle den 

enkeltes arbejdsevne. Den eneste undtagelse til dette er de tilfælde, hvor det er åbenlyst, at 

borgeren ingen arbejdsevne har og ikke vil kunne udvikle den. 

 

Der er imidlertid en gruppe borgere, der har mulighed for på sigt at kunne udvikle 

arbejdsevnen, men hvor det på tidspunktet for afklaringsforløbet er nyttesløst at påbegynde et 

revalideringsforløb. For denne gruppe borgere har fortolkningen af de gældende regler ikke 

været i overensstemmelse med den oprindelige hensigt. 

 

Det præciseres således med nærværende forslag, at der for denne gruppe borgere sker en 

midlertidig udsættelse af revalideringsforløbet, og at der skal ske en revurdering af disse 

borgeres arbejdsevne hvert år, således at det løbende vurderes, hvorvidt de vil blive i stand til 

at påbegynde et revalideringsforløb. 
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Nærværende forslag vil derfor afhjælpe den situation, at ansøgere, der har mulighed for på 

sigt at udvikle arbejdsevnen, men hvor det på tidspunktet for afklaringsforløbet er nyttesløst at 

påbegynde et revalideringsforløb, bliver behandlet på lige fod med de borgere, der ingen 

arbejdsevne har og ikke vil kunne udvikle den. 

 

I stedet vil de nu få en afklaring af deres situation med midlertidig undtagelse fra 

revalideringsforløb, samt en løbende revurdering af deres muligheder for udvikling af den 

enkeltes potentiale i overensstemmelse med den oprindelige hensigt. 

 

Dermed kan også disse borgere på sigt opnå en mere aktiv selvforsørgelse til gavn for 

borgeren selv og samfundet som helhed. 

 

Afslutningsvis vil jeg endnu engang fremhæve, at førtidspensionsloven netop er blevet 

evalueret og at denne evaluering viser, at der er behov for en række ændringer i loven. 

Nærværende forslag er første tiltag i en revidering af førtidspensionsområdet. Jeg ser frem til 

et godt samarbejde med Familie og Sundhedsudvalget om den videre revidering af 

førtidspensionsområdet. 

 

Med disse ord vil jeg overlade punktet til behandling i Inatsisartut. 


