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Det er en betingelse for tilkendelse af seniorpension, at du har:
1.
2.
3.

højst 6 år til folkepensionsalder,
haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet - mindst 20-25 års beskæftigelse, og
en arbejdsevne på højst 15 timer om ugen i forhold til dit seneste job.

Det er desuden en betingelse, at du opfylder de grundlæggende krav til statsborgerskab, bopæl
og bopælstid, som gælder for ret til pension efter lov om social pension.
Kommunen træffer afgørelse om tilkendelse eller afslag på seniorpension frem til 2021. Afgørelsen kan indbringes for Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg.

Om betingelserne for seniorpension


Du skal maksimalt have 6 år til, den til enhver tid gældende, folkepensionsalder når du tilkendes seniorpension. Vær opmærksom på at denne alder er variabel afhængig af hvornår
du er født. Du kan tidligst søge om seniorpension 6 måneder før dette tidspunkt – altså 6½
år før du kan overgå til folkepension.



Du skal kunne påvise en langvarig tilknytning til arbejdsmarked. Det kan du bl.a dokumenterer ved dine indbetalinger til ATP. Husk det er alene indbetalinger over 27,5 time om ugen
som kan medregnes som en hel måneds indbetaling mm. du er i fleksjob.



Din arbejdsevne skal være nedsat til højest 15 timer ugentlig effektivt. Vi vil tage udgangspunkt i det arbejde som du senest har haft i min. 12 måneder. Din arbejdsevne kan være
begrænset både fysisk og psykisk, men det er betingelse at det kan dokumenteres f.eks.
lægeligt.

Sagsbehandling af din sag




Når du har søgt seniorpension vil sagen overgå til behandling efter reglerne om pension
umiddelbart efter din sagsbehandler har vurderet, at du opfylder betingelsernes pkt. 1 og 2.
Opfylder du ikke disse betingelser kan der ikke rejses sag om seniorpension.
Din sag vil blive behandlet af kommunens Pensionsudvalget uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet.
Kommunen har maksimalt 6 måneder til at behandle din sag i. Hvis denne sagsbehandlingstid ikke kan overholdes, vil du få besked af din sagsbehandler.

