
 

 

09.01.2023                                                 FM2023/64                                                         

Hermed fremsættes følgende beslutningsforslag ihenhold til § 33 i 

Forretningsordenen for Inatsisartut:  

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at 

ændre Inatsisartutlov nr. 20, 23. november 2015 om alderspension. 

Ændringen skal afskaffe beregning af pension efter partners indkomst.  

(Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit) 

Begrundelse: 

Alle os i denne sal må komme til enighed om at give vores ældre gode levevilkår, 

samt at deres vilkår skal harmoniseres. 

Derfor foreslår jeg, at man ændrer pensionen, sådan at pensionen udbetales 

uanset, om man er par eller enlig. Ifølge § 5 i Inatsisartutlov nr. 20, 23. 

November 2015 om alderspension, nedsættes pensionen efter partnerens 

indkomst. 

Pensionsordningen er på politisk dagsorden længe, og til forårssamlingen 2022 

foreslog Naalakkersuisut at forhøje fribeløbet for modregningen. Dette var første 

skridt, hvilket er positivt. Men jeg mener at vi bør gør noget mere for at lette 

vilkårene for vores ældre. Finanslovsaftalen for 2023  blev indgået af alle partier 

afspejler også dette1. Naalakkersuisut og partier er enige om en ældrestrategi 

og vil have initiativerne finansieret i 2024. Det forhindrer mig dog ikke at være 

                                           
1 https://naalakkersuisut.gl/nyheder/2022/11/1411_finanslov?sc_lang=da 
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tilbageholdene og være afventende, hvorfor jeg mener dette forslag kan et af 

initiativerne for at lette vilkårene for de ældre. 

Hvorfor mener jeg det? Fordi mange har  svært ved at forstå, at når man er 

ældre og har partner, så fastsættes pensionen efter partnerens indtægt, idet 

sådan en ordning er forskelsbehandling. Ved at vi har en sådan ordning, påfører 

vi vores ældre hårde økonomiske kår, og det er uacceptabelt. Sådan en ordning 

virker som om, at når du når pensionsalderen her i landet og har en partner, så 

vil du være mindre værd end andre, og vi hører gentagne gange at ægtefolk 

kommer ud i vanskeligheder, når et af ægtefællerne opnår pension, som 

desværre nogle gange ender i skilsmisse. 

Sådanne vilkår er ikke blot forskelsbehandlende for personer, det skaber også 

store administrative byrder, og når vi arbejder for at nedbringe administrationen 

må vi finde på løsninger, som munder ud i lettere levevilkår for borgerne, og jeg 

mener, at når vi tilbyder samme vilkår for alle pensionister, så vil det være en 

lettelse for os alle, som vil øge den menneskelig værdi og samtidig resultere i  

mindre administration. 

Derfor fremsætter jeg allerede nu et forslag om, at Naalakkersuisut i den 

nærmeste fremtid udarbejder at afskaffe beregning af pension efter partners 

indkomst. 

Jeg ser frem til hvad partierne mener om dette emne, tak. 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige: 

I § 37 svar (009-2023) svarede Naalakkersuisut at det vil nedbringe 

administrationen.  

I § 37 svar oplyser Naalakkersuisut at det vil koste 6 mio kr., når 

pensionsudbetalingen efter partners indkomst bortfalder. 



 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det private:  

Ingen. 

Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne: 

Ingen. 


