
 

 
 
 
 

 
Ansøgning om seniorpension – Lov om Social Pension §26B 
 
 
 
Ansøgningen sendes til: 
 
Albertslund Kommune 
Rådhuset 
Nordmarks Alle 
2620 Albertslund 
 
 
 

Ansøgers navn 

 

 

Ansøgers cpr. nummer 

 

 

Ansøgers adresse 

 

 

Ansøgers telefonnummer 

 

 

 
 

Navn på ansøgers læge 

 

 

Telefonnummer til ansøgers læge 

 

 

Adresse til ansøgers læge 

 

 

 

 

 

 
Seniorpension kan tilkendes personer, som har højst 6 år til folkepensionsalderen. Det er en betingelse for at få 
tilkendt seniorpension, at man har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet på mindst 20-25 års beskæftigelse 
og at arbejdsevnen er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job. 
 

Begrundelse for ansøgningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jeg er bekendt med, at jeg efter Retssikkerhedslovens § 11 A med nedenstående underskrift, giver Albertslund 
Kommune tilladelse til, at indhente oplysninger til brug for min ansøgning om seniorpension. 
 
Ansøgningen skal vedlægges dokumentation om din beskæftigelse. Det gør du ved at dokumentere dine indbetalinger 
til ATP Livslang Pension. Den henter du på www.borger.dk/atp-indbetalinger. Har du ikke selv mulighed for at hente 
oplysningerne digitalt kan du få hjælp på biblioteket – husk NemID. Kommunen kan også indhente oplysningerne for 
dig. 
 
 

Dato 

 

 

Underskrift 

 

 

 



 

 Side 2 af 2 

 
Lov om Social Pension 
 

§ 26 a. Seniorpension kan tilkendes personer, som har højst 6 år til folkepensionsalderen. 
   Stk. 2. Det er en betingelse for at få tilkendt seniorpension efter stk. 1, at 

1)  personen har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse og 

2)  personens arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job. 

   Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for vurderingen af opfyldelse af kravet om langvarig tilknytning til 
arbejdsmarkedet og kravet om nedsat arbejdsevne i forhold til seneste job. 
 
§ 26 b. Ansøgning om seniorpension indgives til bopælskommunen. Ansøgning kan indgives, tidligst 6 måneder før 
betingelsen om højst 6 år til folkepensionsalderen er opfyldt. 
 
§ 26 c. Grundlaget for en afgørelse om tilkendelse af seniorpension skal bestå af følgende: 

1)  Dokumentation for personens langvarige tilknytning til arbejdsmarkedet. 

2)  Beskrivelse af de arbejdsfunktioner, personen har udført i det seneste job. 

3)  Dokumentation for personens ressourcer og udfordringer i det seneste job.  

4)  Den faglige forklaring på, hvorfor personens arbejdsevne anses for varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold 
til det seneste job. 

   Stk. 2. Kommunen kan ved behandlingen af sager om seniorpension kun benytte sundhedsfaglig rådgivning og 
vurdering fra regionens kliniske funktion og den praktiserende læge, jf. §§ 13 og 15 i lov om organisering og 
understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. 
   Stk. 3. Inden der træffes afgørelse om seniorpension, skal den person, som afgørelsen vedrører, have tilbud om i et 
møde at udtale sig over for den eller de personer, der skal træffe afgørelsen. 
   Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med sundheds- og ældreministeren nærmere regler 
om samarbejdet mellem kommuner og regioner om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om seniorpension. 
 
§ 26 d. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om seniorpension. 
   Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om seniorpension senest 6 måneder efter tidspunktet for 
kommunens modtagelse af ansøgning om seniorpension. Tidspunktet for modtagelse af ansøgningen skal fremgå af 
sagen og meddeles den pågældende. Hvis fristen i særlige tilfælde ikke kan overholdes, skal den pågældende have 
en redegørelse for, hvad der er årsag til den forlængede sagsbehandlingstid, og besked om, hvornår sagen forventes 
afgjort. 
   Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal føre journal over sager, hvori der træffes afgørelse om afslag på seniorpension, 
når ansøgeren ikke opfylder betingelsen i § 26 a, stk. 2, nr. 2. 
 
§ 26 e. Seniorpension kan ikke frakendes uden pensionistens samtykke. 
   Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at retten til seniorpension efter § 26 a skal være hvilende, 
hvis pensionisten anmoder herom, eller hvis pensionisten i en længere periode har arbejdsindkomst, som er udtryk 
for, at pensionisten ikke har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. 
   Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for vurderingen af, hvornår seniorpension skal gøres hvilende. 

 
Retssikkerhedsloven 
 
§ 11 a. Myndigheden kan efter forudgående samtykke fra den, der søger om eller får hjælp, forlange, at andre offentlige 
myndigheder, uddannelsesinstitutioner, sygehuse, læger, psykologer, autoriserede sundhedspersoner i øvrigt og 
personer, der handler på disses ansvar, arbejdsløshedskasser, pengeinstitutter, arbejdsgivere og private, der udfører 
opgaver for det offentlige, giver oplysninger om den pågældende, der er nødvendige for at behandle sagen. Dette 
gælder også oplysninger om en persons rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, ligesom myndigheden kan 
indhente lægejournaler, sygehusjournaler eller udskrifter heraf. Myndigheden kan forlange, at der optages retsligt forhør 
i overensstemmelse med retsplejelovens § 1018, hvis oplysningerne ikke videregives. 
 

Dokumentation om ATP 

§ 5. Omfanget af den hidtidige tilknytning til arbejdsmarkedet, jf. § 2, skal dokumenteres eller sandsynliggøres. Det 
kan ske med udgangspunkt i oplysninger fra ATP om indbetalte ATP-bidrag, oplysninger fra SKAT om hidtidig 
arbejdsindkomst, oplysninger fra nuværende og tidligere arbejdsgivere, herunder oplysninger fra udenlandske 
arbejdsgivere og myndigheder, ansøgerens egne oplysninger m.v. 

 


