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 Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om social pension og for-

skellige andre love (Indførelse af seniorpension) 
 

Hermed fremsender Rådet for Etniske Minoriteter sit høringssvar. Rådet skal indledningsvist bekla-
ge, at høringen ikke er blevet fremsendt til Rådet som høringspart. Dette er også grunden til, at 
Rådet desværre ikke har været i stand til at overholde høringsfristen, hvilket er særlig problematisk, 
idet forslaget er sendt i høring samtidig med fremsættelsen for Folketinget. Rådet finder dette sær-
deles kritisabelt, særligt henset til at lovforslaget vedrører pensionsområdet, hvor der gælder helt 
særlige og endvidere temmelig komplicerede regler for flygtninge og indvandrere i Danmark. Med 
forslaget indføres den nye seniorpension som erstatning for den tidligere seniorførtidspension. Rådet 
har ingen indvendinger imod selve forslaget om at erstatte seniorførtidspensionen med seniorpensi-
on. Det fremgår af ”Aftale om ret til seniorpension for nedslidte” fra maj 2019, der ligger til grund 
for lovforslaget, at ”Personer, der tilkendes seniorpension, får udbetalt en sats svarende til førtids-
pension frem til folkepensionsalderen. Ydelsen på førtidspensionsniveau sikrer et fornuftigt forsørgel-
sesgrundlag”. Dette fornuftige forsørgelsesgrundlag gælder desværre ikke for de personer, der er 
omfattet af de skærpede optjeningsregler for førtidspension, der blev ved L442 af 8. maj 2018. 
Loven indebar blandt andet en skærpelse af optjeningskravet for ret til førtidspension. Rådet har i 
tidligere høringssvar udtrykt bekymring for, at reglerne får alvorlige konsekvenser for gruppen af 
flygtninge, idet man ved at tildele flygtningene brøkdelspension vil skabe en gruppe af meget dårligt 
stillede borgere, der tilmed ikke har mulighed for at indrette sig eller afhjælpe situationen. Rådet 
sætter i lighed med hvad vi gjorde i 2017, spørgsmålstegn ved, hvorvidt de nye regler skaber en 
reel ligestilling, eller om de i realiteten diskriminerer flygtninge. Rådet henviser i den forbindelse til 
vores høringssvar af 22. december 2017, ligesom vi henset til den korte høringsfrist for nærværen-
de udkast til lovforslag skal henvise til høringssvaret fra Institut for Menneskerettigheder. 
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