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 Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om 
Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. og lov om 

retssikkerhed og administration på det sociale område  
(Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for 

opsat pension m.v.) 
 
 

Hermed fremsender Rådet for Etniske Minoriteter sit høringssvar. Rådet for Etniske Minoriteter skal 
indledningsvist beklage, at høringen først er blevet fremsendt til Rådet d. 19. december, med en 
høringsfrist d. 3. januar kl. 12.00. Dette er en fuldstændig urimelig frist, særligt henset til at 
lovforslaget vedrører væsentlige forringelser af forholdene for flygtninge og indvandreres forhold i 
Danmark, hvilket er kerneområde for Rådet, og endvidere er temmelig kompliceret lovstof. 
 
Forslaget indebærer blandt andet en skærpelse af optjeningskravet for ret til fuld folkepension fra 
40 års bopæl (nu 4/5 af optjeningsperioden) til 9/10 af optjeningsperioden for ret til fuld pension. 
Samme stramning af brøkpensionen ønskes indført for førtidspension. 
 
Optjeningskravet for flygtninge i forhold til folkepension blev senest reguleret i 2015, hvor 
regeringen med L995 afskaffede flygtninges ret til at medregne bopælstid i oprindelseslandet ved 
beregning af folkepension. Flygtninge kan således udelukkende få ret til folkepension hvis de har 
haft fast bopæl i Danmark i 3 år, og retten bliver dernæst fastsat efter et optjeningsprincip 
(brøkpension). Ved beregningen af brøkpensionen indgår den pågældende flygtnings ophold i 
Danmark fra vedkommende er fyldt 15 år, og bopælstid i oprindelseslandet kan ikke længere 
medregnes.  
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Regeringen vil med det fremsendte udkast til lovforslag skærpe optjeningskravet til fuld folkepension 
ved at ændre brøkpensionen fra 4/5 til 9/10. Derved vil det tage flygtninge endnu længere tid at 
opnå fuld folkepension end ved den gældende lov.  
 
I forhold til førtidspension indførte L995 alene brøkdelsberegningsmetoden, mens man bibeholdt 
reglen om, at tiden i opholdslandet kunne medregnes ved beregningen. 
 
Rådet for Etniske Minoriteter afgav d. 31. juli 2015 høringssvar i forbindelse med L995 (Lovforslag 
nr. L3 af 3. juli 2015). Det fremgår blandt andet af høringssvaret, at regelændringerne efter Rådets 
opfattelse vil få alvorlige konsekvenser for gruppen af flygtninge, og at Rådet er bekymret for, at 
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. Vi henviser i 
den forbindelse til vores høringssvar af 31. juli 2015, ligesom vi også henviser til de høringssvar 
som hhv. Institut for Menneskerettigheder og Dansk Flygtningehjælp afgav ved samme lejlighed. 
 
Med det nu fremsendte udkast til lovforslag ønsker regeringen yderligere at stramme reglerne for 
flygtninges optjening af ret til førtidspension. Men ønsker med lovforslaget at indføre samme regler 
som L995 indførte for optjening af ret til folkepension, idet man vil fjerne flygtninges ret til at 
medregne bopælstid i oprindelseslandet til beregning af førtidspension.     
 
Begrundelsen for stramningen er, ligesom i 2015, at man ønsker at ligestille flygtninge og 
indvandrere med alle andre borgere, der alene er berettiget til at optjene pension på baggrund af 
bopælstiden her i riget.  
 
Rådet sætter i lighed med hvad vi gjorde i 2015, 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 31. juli 2015, ligesom vi henset til den korte høringsfrist for 
nærværende udkast til lovforslag skal henvise til høringssvarene fra henholdsvis Dansk 
Flygtningehjælp og Institut for Menneskerettigheder.  

 
 

Med venlig hilsen 

 
Yasar Cakmak 
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