
 

 

Skelnen mellem de tre pensionstyper: 

Samlet set kan man altså sige at de tre pensionstyper kræver tre grader af 
dokumentation, grundlag og vurdering:  

 Ved den nye ”arnepension”, er der slet ikke lagt nogle vurderingselementer ind, 
men udelukkende fuldstændigt objektive kriterier omkring alder og år man har 
været tilknyttet arbejdsmarkedet. 

 Seniorpension er lidt en mellemting, hvor tildelingskriterierne delvist bygger på 
objektive kriterier omkring alder og år man har været tilknyttet arbejdsmarkedet, 
men der er stadigvæk en faglig vurdering involveret i beslutningen, bla. skal der 
tages stilling til om helbredstilstanden er stationær og om personen kan arbejde 
over eller under 15 timer.  

 Ved førtidspension er der langt højere krav til beskrivelsen af de helbredsmæssige 
forhold samt beskrivelse og vurdering af, hvordan de helbredsmæssige forhold 
påvirker funktionsniveauet hos den enkelte borger. Derudover er der som 
udgangspunkt også krav til, at vi har forsøgt at udvikle og beskrive arbejdsevnen i 
relevante beskæftigelsesrettede tiltag som fx en virksomhedspraktik.   

Ovenstående vil også betyde, at der naturligvis ofte er længere sagsbehandlingstid for en 
førtidspension end for en seniorpension, samt hvad der forventes at være i den nye 
”arnepension”.  

 

Tidlig pensions indflydelse på seniorpension og førtidspension 

Der vil være nogle af de borgere der er berettiget til tidlig pension, der hverken er 
berettiget til seniorpension eller førtidspension. De vil komme fra andre ydelsesområder, 
sikkert både lidt fra sygedagpenge, a-dagpenge og fleksjobområdet. Forventeligt ud fra 
beskæftigelsesministeriets beregninger vil det være 270 borgere (75 % af de 360) 

Derudover vil der naturligvis være nogen der kommer uden forudgående kontakt til os.  
Hvis vi accepterer beskæftigesministeriets vurdering vil det altså være ca. en fjerdedel der 
kommer uden forudgående kontakt til os, altså 90 borgere i 2022, hvor 
pensionstilkendelsen dermed vil være en 100 % merudgift i forhold til aktuelle 
udgiftsniveau.  
 
Der vil være nogle borgere der får tilkendt tidlig pension, og som vi dermed ikke ser på en 
seniorpension, men jeg tror ikke det vil medføre en stor nedgang på 
seniorpensionsområdet i de første år. Men retten til tidlig pension vil sandsynligvis udhule 
seniorpensionsområdet over nogle år – altså når retten til tidlig pension har været en 
mulighed i 2-3 eller 4 år, vil der ikke være så mange tilbage i målgruppen vi kan tilkende 
seniorpension.  


