Jeg er
en dråbe

Sammen
er vi en
bølge

Seniorpension
Lovgrundlag

Målgruppe

Lovgrundlag:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/983
Bekendtgørelse:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1618
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Kriterier

Specielt for
fleksjobbevilgede

Højst 6 år til folkepensionsalder
har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt
mindst 20-25 års beskæftigelse (fleksjob sidestilles med fuldtidsarbejde)
arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste
job.

1. Dokumentation for din langvarige tilknytning til arbejdsmarkedet. Således
dokumentation for de 20-25 års beskæftigelse.
2. Beskrivelse af de arbejdsfunktioner, personen har udført i det seneste
job. Således også dokumentation for den nedsatte tid og realistiske
arbejdsopgaver i den forbindelse.
3. Dokumentation for personens ressourcer og udfordringer i det seneste
job. Således dokumentation for en nedsat arbejdsevne, under 15
timer ugentligt, herunder lægefaglig dokumentation, hjælpemidler,
arbejdsredskaber m.m.
4. Den faglige forklaring på, hvorfor personens arbejdsevne anses for varigt
nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til det seneste job. Herunder
gerne lægefaglig dokumentation og/eller en funktionsevnebeskrivelse
samt bevillinger fra kommunen vedrørende hjælp og forsørgelse.
Kommunerne kan i sager om seniorpension udelukkende benytte
sundhedsfaglig rådgivning fra klinisk funktion. Dette vil typisk være
relevant ved behov for sammenfatning af de lægefaglige dokumenter, men
er således ikke et krav forud for afgørelsen.
Det er ligeledes ikke et krav, at sagen skal forelægges rehabiliteringsteamet,
men borgeren skal have mulighed for at udtale sig overfor de personer, der
skal træffe afgørelsen. En udtaleret, som man også kender det i forbindelse
med afgørelser om førtidspension.

Er man fleksjobber kan man også tilkendes seniorpension, hvis kriterierne
opfyldes. Det samme gælder for ledige fleksjobbere. I sådanne sager vil
kommunen i forvejen have adgang til omfattende dokumentation, hvilket
taler for en smidig sagsbehandlingsproces, som kan iværksættes på baggrund
af ansøgningen eller kommunens vejledningspligt.
Ansættelse i fleksjob sidestilles med ordinært fuldtidsarbejde.
Personer, der er ansat i fleksjob, vil som regel opfylde kravet om nedsættelse af
arbejdsevnen, hvis den effektive arbejdstid i jobbet er på 15 timer eller mindre
om ugen.
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Økonomi

Hvordan søger man

Som førtidspensionist.
Der indbetales til den obligatoriske pensionsordning beregnes med følgende
procentsatser
(dette beløb betales af kommunen og trækkes altså ikke fra udbetalingen):
1. I 2020 med 0,3 pct.
2. I 2021 med 0,6 pct.
3. I 2022 med 0,9 pct.
4. I 2023 med 1,2 pct.
5. I 2024 med 1,5 pct.
6. I 2025 med 1,8 pct.
7. I 2026 med 2,1 pct.
8. I 2027 med 2,4 pct.
9. I 2028 med 2,7 pct.
10. I 2029 med 3,0 pct.
11. Fra 2030 med 3,3 pct.

Indtil 31/12-20 søges i egen kommune – herefter overgår behandlingen af
ansøgningen til en særlig myndighed under Udbetaling Danmark.
Der skal træffes afgørelse senest 6 måneder efter ansøgning.
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