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26. januar 2023                                                                                                                 FM 2023/120 

 

Hermed fremsættes følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i Forretningsorden for 

Inatsisartut:  

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre Inatsisartutlov 

nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension med senere ændringer,  med det formål at 

tildeling af alderspension ikke længere skal reguleres på baggrund af en partners indkomst.  

(Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Naleraq) 

 

Begrundelse: 

Naleraq er fortaler for at de ældre skal have en værdig og sund alderdom, hvor der ikke skal være 

forskelsbehandling på nogen måder og derfor mener vi fra Naleraq at tiden er inde til at 

Inatsisartutlov om alderspension fokuserer på løsninger frem for undersøgelser og nedsættelse af 

kommissioner. 

Naleraq mener at alderspension ikke skal reguleres på baggrund af en partners hustandindkomst og 

emnet har været tema hos Inatsisartut i mange år, ligesom det også har været valgtema gennem 

mange år, og man har lovet de ældre, at man vil gøre noget ved alderspensionen dog uden 

mærkbare ændringer eller løsninger til dags dato. 

Fra Naleraq mener vi at tiden er inde til at lave en konkret handling med at ændre loven, således at 

vi ikke længere forskelsbehandler ældre på baggrund af en partners hustandindkomst. 

Dette er tilbagevendende problem og gentagende tema og derfor må vi ændre lovgivningen, da der 

er viden og fyldestgørende information nok til at træffe en afgørelse på dette område. 

Fra Naleraq har vi været fortaler for, at vi skal have en konkret pensionsreform i samarbejde med de 

relevante partnere indenfor området, således at vi kan få et mere simpelt pensionssystem, som er 

nem at forstå for de ældre og ikke mindst nem at forvalte.  
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Med simpelt pensionssystem sparer vi mange timer på administration og gøre det nemmere at forstå 

for alle brugerne i landet, det skylder vi de ældre, eftersom de har været med til at løfte samfundet 

ved at have været i arbejdsmarkedet i mange år og skal derfor have en værdig og sund alderdom, 

uden at blive forskelsbehandlet og føle sig, som en omkostning for andre i husstanden. 

Naalakkersuisut har oplyst, at det vil koste 6 mio. kr1. at fjerne den gensidige forsørgepligt for den 

enkelte ældre, selvom det kan lyde som mange penge, vil vi løfte meget for den enkeltes værdighed 

og sundhed ved at behandle vores ældre ens og dette er en stor investering i sig selv. 

Det vil dog have positiv effekt med at man vil opnå delvis formindskelse af administrationen, hvor 

man vil slippe for udregningen af den ydelse som vedkommende ældre vil have berettiget til at 

have/få. Disse to modsætninger vil derfor give os en win-win situation, hvor vi løfter de enkelte 

ældres værdighed og sundhed samtidig med at vi kan spare på administrationen. 

Med disse begrundelser og ovennævnte argumenter, ønsker vi fra Naleraq at Partier i Inatsisartut og 

ikke mindst Naalakkersuisut vil tilslutte sig vores forslag til ændring af Inatsisartutlov om 

alderspension, hvor Naalakkersuisut pålægges at ændre Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 

om alderspension, hvor tildeling af alderspension ikke skal reguleres på baggrund af en partners 

hustandindkomst. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige: 

Naalakkersuisut har oplyst, at det vil koste 6 mio. kr. at fjerne den gensidige forsørgepligt for 

alderspensionister. 

Man vil dog have positiv effekt med at man vil opnå delvis formindskelse af administrationen, hvor 

man vil slippe for udregningen af den ydelse som vedkommende ældre vil have berettiget til at 

have/få. 

 

                                                           
1§ 37 Spørgsmål 2023/009: https://ina.gl/documents/para3637/2023/svar/009_2023_alderspension_MAPAV_svar.pdf 
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Økonomiske og administrative konsekvenser for det private erhvervsliv: 

For nogle i det private erhvervsliv vil have gavn af fjernelse af den gensidige forsørgepligt for 

ældre. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne: 

Mere simpel og hurtigere sagsbehandling for alle og der vil være tid og økonomiske besparelser på 

administration. 


