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 Brøk-pensionister (40 år for alderspension, tilsvarende for førtidspension) 
 Tidsplan for pension januar 2017 
 Andet I vil drøfte 

  
1. Håndtering af variabel pensionsalder for alderspension - §1 (aktuelt fra 1. januar 2017) 

 
  

 
Anden sætning i stk 2 og i stk 3 kan være svære at tolke. KIMIK har i stedet omformet stk 2 og 3 til 
nogle udsagn, der efterfølgende er blevet bekræftet af Departementet.  
Tegning for pensionsalder: 

 
  

 



  
Nedslidning er et helt spil og procedure omkring det - borgeren skal søge om det bl.a. 
Det vi forholder os til, er fødselsintervaller og hvordan bliver pensionsalderen nedsat.  
 
Hvis man får stemplet "Nedslidt", så gælder de røde intervaller ovenfor.  
Fødselsdato efter 01-01-1959: så er der ikke noget med nedslidt mere. (Så er pensionsalder 67 år 
for alle). 
  
Spm. Til Emil omkring hvornår det træder i kraft. 
Fra 1. maj 2017 (ansøgningsdatoen) 
  
I paragraf står der at Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler… Vi har ikke set ret meget om de 
nærmere regler. Er der nogen der har dem? 
NEJ 
Dariusz: Det er paragraf 6 i bekendtgørelsen. 
Peter: Men det er ikke noget vi skal bruge til så meget i det vi skal bruge her. 
Peter: Hvis vi antager at der ikke er nogen der har betegnelsen nedslidt i løbet af 2017. Så er der 
ingen der vil starte på alderspension i 2017. Så det hele er jo så skubbet et år. Der kommer ikke 
nogen nye til alderspension.  
Hans: Det er jo heller ikke alle der er blevet 65, som har søgt i år.    
Peter: Ja, en person, der er fyldt 65 år i 2016; men som ikke har søgt alderspension kan søge det i 
løbet af 2017. 
  
Side 900 skal ændres. 
Systemet kan kigge på fødselsdatoer og kigge på blå linie.  
Men skal have at vide om der er tale om nedslidning. 
Skal vide hvornår der er ansøgt om det.  
Forslag er afkrydsningsfelt "Nedslidt" og et dato-felt "Ansøgningsdato".  Man må ikke sætte hak 
før kommunalbestyrelsen har besluttet det. 
Hvis hak sættes, så skal ansøgningsdato angives også.  
  
Systemet skal så regne persons pensionsalder ud og pensionsdato - og så vise dette. Hvis person 
født i 1953. Ikke hak i nedslidt, så er pensionsalder 66, og pensionen starter måneden efter at 
personen fylder 66.  
  
Dariusz: Ja. 
  
Peter: Det skal vi arbejde videre med.  
Har I hørt om nogen der har søgt om dette (nedslidning)? 
 
Kommuner: Nej 
  
Peter: Skal der ikke være skemaer og sådan noget ?  
Skal borgeren bare tage et blank stykke papir ? Eller hvad? 
  
Dariusz: Det er subjektiv kriterier.  Det er 35 år og syg.  
Mange førtidspensionister kunne man betragte som nedslidte - men de skal også arbejde i 35 år. 
Det er lidt svært. 
  



Peter: Hvad skal få borgeren til at tænke på at man kan søge om det ?  
Det falder uden for dette møde.  
  
Peter: Vi skal bare IT mæssigt gøre mulighed for dette. 
  

2. Brøk-pensionister (40 år for alderspension, tilsvarende for førtidspension) 
Et slangord for de to paragraffer. 

 
Jeres folkeregister får jo info - men der er kun 5 års historik - man kan derfor ikke bruge dette. 
Man må bruge andre metoder. Der er pt. ikke nogen gode ideer til det.  
Kan enten spørge CPR kontoret eller bede folk om selv at indberette det. 
  
Side 900 skal så ændres. 
Hans: Perioden som person har været i Rigsfællesskabet.  
Er den øverst med antal år ikke mest praktisk? 
Peter: Jo den er nemmest at forstå. Den skal så laves om - når person overgår fra førtidspension til 
alderspension. Så er det en anden periode man skal tælle i. 
Der står under alderspension - "alderspension"  / "pensionsalderen" 
  
Man kan også lave to felter?  
Et for alderspension og et for førtidspension.  
Beslutning: Kun ét felt. 
  
Antal år man skal taste i et felt. 
Der hvor resultat bliver vist - så skal den her brøk indarbejdes… så regnestykket fortsætter…  
  
Dariusz: Om hvordan man skal regulere.  
Peter: Det er nemmest at forstå at regne hen til slut, og så dividere og gange.  
Det kan evt. sendes til høring hos Emil fra departementet.  
  

3. Tidsplan for pension januar 2017 
Der skal genberegnes for alle i januar. Baseret på aktuel indkomst i perioden fra nov 15 til okt 16.  
Aktuel indkomst kommer (efter planen) 27. nov.  
Email fra Marianne Lennert (QE): Løn vil gerne modtage oplysningerne, senest. 30. nov. Altså de 
udregnede pensioner.  
Nogen gange kan de aktuelle indkomster være forsinket. 
Men måske kommer de søndag d. 27. Så kan man beregne mandag morgen, så kan man lave en 
grov gennemgang og fange fejlmeldinger og rette det, og rette det der ser helt vildt ud. Danne 
breve der kan dannes 29 eller 30. og så overgive listen til lønfolkene d. 30.  



Der kan jo komme en person der gerne vil have det lavet om - det kan man så måske også godt 
gøre i løbet af december i lønsystemet. Det er ikke diskuteret med nogen lønfolk. Men Anna er til 
stede. Hvad mener du ? 
Peter: Det tyder på at Anna faldt af.  
Det vil være mit bud. Det kan jeg sende ud til jer inkl. Lønfolkene. 
Det arbejder vi videre med.  
  

4. Andet vi vil drøfte 
Vi har konstateret differencer imellem hvad pensionsberegner har beregnet og hvad der er 
udbetalt via lønsystemet. Det arbejder jeg med at få rettet ind. Jeg vil gerne være sikker på at 
systemet regner rigtigt. Hvis der er forskel. Afvigelsen kan jo være to steder. Pensionsberegning 
der tager fejl eller omvendt. At der er regnet rigtig men ikke tastet ind i lønsystemet. 
Vi fandt en mindre fejl i forbindelse med sidste runde - i QA - har vi rettet en fejl.  
Jeg vil gerne have at I arbejder videre med det - og får den liste så lille som muligt. Hvis man skal 
ændre noget i lønsystemet - den første måned derefter vil også være en afvigelse - da man har 
korrektionen med fra tidligere måneder. Men det skal man ikke lade sig slå ud af. Der vil være en 
indsvingning i dette her. 
Har I kommentarer til det? 
Peter: Jeg skal gerne lave eksempel. Der er en liste på side 903 - hvor man kan sammenligne med 
bogført.  
  
Der har været snak om nogen der fylder 60 og sådan noget. 
Først om mennesker der er på overgangsordning (førtidspension).  Dem tildelt fra før 1/7-2016 - 
er på en overgangsordning - de deles op om de var over 60 eller under 60. 
Over 60 kommer på højeste ydelse og bliver der. De kan søge om at blive vurderet.  
Dem under 60 de kører på overgangsordning. Selvom de bliver 60 senere - så betyder det ikke at 
de overgår til højeste ydelse. De bliver på overgangsordning. De skal vurderes inden 5 år - hvis 
man ikke når det 1/7-2021, så kommer de over på højeste ydelse. De regler er bygget ind i 
systemet.  
Hans: Hvis de har samlever eller hustru - så kan de begge ryge helt op. Kan det være rigtigt? Altså 
par som begge får det højeste - og en enlige.  
Peter: Hvad er situationen?  
Hans: En 1/7 som er fyldt 60. Samlever blev vurderet efterfølgende og kom op på højeste. Så 
begge to højeste. Hvis ægtepar, har der tidligere været lavere satser.  
Peter: Det er sikkert rigtigt nok.  
Hvis vi tager dem som er tilkendt efter 1/7-2016. Så skal man udfylde niveauet også. Man skal 
kende et niveau iflg. reglerne. Arbejdsevneprocent og så et niveau 
Man kan dog også sætte hak i paragraf 9 stk. 2. 
Der er set eksempler på at fejlmeddelelsen er kommet.  
Man kan jo godt forestille sig - at der går tid - f.eks. nogle måneder - inden man kommer igennem 
processen. I den periode kan man ikke beregne førtidspensionen. Systemet er nødt til at kende 
niveauet for at kunne beregne pensionen – der kan ikke beregnes på Niveau = ”Ikke vurderet” 
  

5. Andet I vil drøfte? 
Det lyder ikke til det. 
Vi vil gå i gang med at lave det. 
  


