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Kære beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard,
Beskæftigelsesudvalget i Jammerbugt Kommune er orienteret om, at kompetencen
til at træffe afgørelse i sager om seniorpension er overgået til Seniorpensionsmyndigheden pr. 1. januar 2021. Selv om loven er vedtaget, tillader Beskæftigelsesudvalget sig at problematisere og kritisere denne ordning.
Landets Jobcentre administrerer og sagsbehandler i forvejen en mangfoldighed af
borgerrettede opgaver, hvor høj faglighed, vurdering og beskrivelse af helbred
samt arbejdsliv, står i højsædet. Derfor vurderer vi ikke, at det er meningsskabende at uddelegere opgaven vedrørende afgørelse om Seniorpension.
Set i lyset af, at Jobcentrene tilmed skal bistå Seniorpensionsmyndigheden med at
”oplyse” sagerne, gør opgaveplaceringen så meget desto mere forundrende.
Fremadrettet har Jobcentrene følgende opgaver:
- Råd og vejledning vedrørende mulighed for at søge om seniorpension
- Hjælpe borger med at udfylde papiransøgning, hvis borger er fritaget for digital ansøgning
- Bidrage med sagsoplysninger om helbred og job (i den forbindelse skal der
udfyldes et 4 siders skema, som hedder ”sagsoverblik”)
- Bistå med at indhente nye lægeerklæringer, hvis Seniorpensionsmyndigheden beder om det. Jobcentret skal afholde udgiften til lægeakterne.
- Have enhver form for dialog med borger
- Hvis borger flytter fra kommunen, mens Seniorpensionsenheden er i gang
med at sagsbehandle, er det fraflytterkommunen, der er ansvarlig for at give
informationen videre til tilflytterkommunen
- Der skal i hver kommune udpeges en ansvarlig kontaktperson, som varetager ”generelle problematikker” i forhold til Seniorpensionsmyndigheden,
men i forhold til ”konkrete sager” er det sagsbehandler som Seniorpension
vil kontakte

Adresse ved personlig henvendelse: Borgervænget 12, 9460 Brovst

Seniorpensionsmyndigheden skal således alene træffe afgørelse på baggrund af
de oplysninger, som kommunen tilvejebringer. Og for dette tager myndigheden en
ikke uanseelig betaling. Når der er truffet afgørelse om bevilling af seniorpension,
modtager Jobcentret meddelelse herom – MEN Jobcentret får ikke besked ved
afslag.
Det skal bemærkes, at Beskæftigelsesudvalget finder det bekymrende, at Seniorpensionsenheden tilstræber en yderst begrænset kontakt til borgerne og overlader
dialog og sagsbehandling til jobcentrene, ligesom det forekommer bemærkelsesværdigt og kritisabelt, at Jobcentrene ikke modtager besked, når der træffes
afgørelse om afslag på seniorpension.
Det efterlader Jobcentrene i en meget uheldig situation i forhold til handledygtighed, idet borgere som søger om seniorpension jo oftest har en aktiv (herunder
økonomisk) sag i Jobcentret, som kræver bevågenhed, og hvor oplysninger om
afgørelse af seniorpension er særdeles vigtige.
Dette påkalder et ønske om ændring bestående i, at Jobcentrene fremover modtager besked, når der meddeles afslag om seniorpension.
Derudover vurderes den nye ordning at indebære en forringelse af borgerens retssikkerhed, idet der ikke som tidligere foreligger en mulighed for borger for at få foretræde for den myndighed, som træffer afgørelse om seniorpension.
Endelig vurderer Beskæftigelsesudvalget i Jammerbugt Kommune ikke, at ordningen indebærer en reel lettelse i jobcentrene, der fortsat fortsat leverer en betydelig
arbejdsindsats på rådgiverniveau.
I det hele taget forekommer der at være tale om en konstellation, som bygger på,
at Jobcentrene skal være leveringsdygtig i oplysninger til Seniorpensionsmyndigheden, men dette er besynderligt nok ikke gældende den anden vej.
Med andre ord: Sagsbehandlingen vedrørende seniorpension vurderes bedst placeret i Jobcentrene af hensyn til nærhed, personlig dialog og optimal service overfor borgerne. Beskæftigelsesudvalget i Jammerbugt Kommune vil gerne opfordre
til en genovervejelse af konstellationen eller som minimum et krav om, at jobcentrene får besked ved afslag på pension.
Venlig hilsen
Mogens Christen Gade
Borgmester, Jammerbugt Kommune

Adresse ved personlig henvendelse: Borgervænget 12, 9460 Brovst

