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Tilioq - Handicaptalsmandsinstitutionens høringssvar til ” Forslag til:
Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2020 om ændring af Inatsisartutlov om
førtidspension”
Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet har anmodet Handicaptalsmandsinstitutionen
om at komme med eventuelle bemærkninger til ”Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2020 om
ændring af Inatsisartutlov om førtidspension”
På baggrund af departementets ændringsforslag har vi følgende kommentar til § 9 stk. 2
Tilioq bemærker at det virker uklart, hvilken indtægt borgeren har, hvis der træffes en afgørelse om at
borgerens revalideringsforløb bliver udsat. Tilioq er på baggrund af ordlyden i tvivl om, hvorvidt borgeren i
den periode som revalideringsforløbet er udsat, har mulighed for at få tildelt førtidspension?
Tilioq anbefaler at det tydeliggøres, hvilken form for ydelse en borger i sådan en situation har ret til at få.
Og at man sikre, at borgeren i tilfælde af en udsættelse af revalideringsforløbet, får et tilstrækkeligt
økonomisk levegrundlag.

Tilioq vil afslutningsvis pointerer, at der i den nuværende lovgivning er følgende uhensigtsmæssigheder:
I § 15, 16 og 17 i den nuværende lov om førtidspension reguleres det tilkendte pensionsbeløb efter en
eventuel partners årlige samlede indkomst. Dette finder vi meget uhensigtsmæssigt, da personer med
handicap, som ikke er arbejdsdygtige, kan blive gjort økonomisk afhængige af deres partner. Dette strider
imod handicapkonventionens artikel 28, som sikrer rettigheden til et liv med social tryghed. Det kan
yderligere frygtes at personer med handicap, der modtager førtidspension ikke har mulighed for at flytte
sammen med deres partner, da dette vil stille begge parter i en økonomisk uholdbar situation. Dette er et
brud på handicapkonventionens artikel 23 – retten til et familieliv.
§ 31 i den nuværende lovgivning fastsætter at retten til førtidspension først indtræder 1. måned efter at
kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om at tilkende førtidspension. Tilioq har fået flere
henvendelser, der peger på at kommunernes sagsbehandling kan være unødvendig lang i sager, hvor der
tilkendes førtidspension. Det kan frygtes at kommunerne har et økonomisk incitament for at trække
behandling af førtidspensionsager i langdrag. Tilioq anbefaler derfor at § 31 ændres, så førtidspensionen
skal tilkendes fra ansøgningsdato. Dette er yderligere i tråd med handicapkonventionens artikel 28.
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