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1. Indledning
Alderspensionen er en ydelse, du kan søge om, når du er blevet 67 år. 

Formålet med alderspension er at give alderspensionister i Grønland et økono
misk sikkerhedsnet samtidigt med, at det skal være mere attraktivt at spare op 
til alderdommen. Derudover skal de alderspensionister, der kan og vil fortsætte 
med at arbejde – måske på nedsat tid – have bedre vilkår. Reglerne gælder for 
alle nuværende alderspensionister og borgere, der ansøger om alderspension.
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2. Hvem kan søge alderspension? 
Fra 1. januar 2021 skal du være fyldt 67 år for at kunne få tilkendt 
 alderspension.

Kommunalbestyrelsen kan dog efter ansøgning tildele alderspension til perso
ner, der er fyldt 65 år, som er nedslidte efter mindst 35 års hårdt fysisk eller 
psykisk arbejde. Tildelingen er betinget af, at ansøgeren opfylder lovens be
stemmelser herom. Det er bl.a. en betingelse, at nedslidningen skal være en føl
ge af ansøgers lønarbejde og/eller selvstændige erhvervsvirksomhed. Du skal 
desuden fortsat være tilknyttet arbejdsmarkedet. 

Derudover skal du have dansk statsborgerskab og bopæl i Grønland eller have 
haft fast bopæl i Grønland i de seneste 3 år forud for ansøgningstidspunktet. 
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3. Hvordan søger jeg om alderspension?
Ønsker du at søge om alderspension, skal du kontakte kommunen. Det er i den 
forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at der er en række faste betingel
ser, som altid skal være opfyldt, før du kan komme i betragtning til alders
pension.

Hvis du allerede er tilkendt alderspension, skal du ikke søge om alderspension 
på ny. 

Vil du søge om alderspension, skal du udfylde en ansøgningsblanket. Den finder 
du på dit lokale kommunekontor.

Hvis du har et NemID kan du også benytte dig af online selvbetjening på  
sullissivik.gl. Du kan bruge det samme NemID, som du bruger til din netbank.

Du skal huske, at du selv skal ansøge om alderspension

Er du førtidspensionist, overgår du automatisk til alderspension,  
når du fylder 67 år.

Hvis du har en ægtefælle, registreret partner eller lever sammen i  
et ægteskabslignende forhold, som har varet i mindst 1 år, skal din  
ægtefælle/ registreret partner/samlever også udfylde to blanketter.  
Dem finder du på dit lokale kommunekontor.

Det anbefales, at du søger i god tid.  
Det er anbefalet at søge ca. 2 måneder  inden du fylder 67 år.
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4. Alderspensionens størrelse
Alderspensionen består af en grundpension og en tillægspension.  
Derudover er der mulighed for en række tillæg til særlige tilfælde. 

Grundpensionen er ens for alle alderspensionister, mens satsen for tillægs
pensionen kan være forskellig, alt efter om du har ægtefælle/samlever eller ej. 

Alderspensionens størrelse er desuden afhængig af, hvor meget du selv har i 
indtægt ud over pensionen og hvor meget din ægtefælle/samlever har i indtægt 
ved siden af din alderspension.

4.1 Satser for alderspension 
Følgende satser for alderspensionen er gældende fra 1. januar 2021. 

• Grundpension for alle er årligt op til 64.239 kr.

• Tillægspension for enlig alderspensionist er årligt på til 79.683 kr.

• Tillægspension for alderspensionist med ikkepensionsberettiget 
 ægtefælle/samlever er årligt op til 79.683 kr. hvis parrets samlede  aktuelle 
indkomst er under 300.000 kr. 

• Tillægspension for alderspensionist med  
ægtefælle/samlever er årligt op til 44.292 kr. 
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Alderspensionen er opbygget således1:

GRUNDPENSION 
(alle)

64.239 kr.

TILLÆGSPENSION 
(enlige) 

79.683 kr.

TILLÆGSPENSION 
(par) 

44.292 kr.

TILLÆGSPENSION* 
(par med årlig  

indkomst under 
300.000 kr.)

79.683 kr.

ANDRE TILLÆG
(til pensionister med særlige behov)

VARIERENDE BELØB

4.2 Hvad er en ”ægtefælle/samlever”?
En ægtefælle/samlever forstås som den person, du er gift med, indgår i et regi
streret partnerskab med eller lever i et ægteskabslignende forhold, der har va
ret i mindst 1 år. 

4.3 Hvad tæller som ”indkomst”?
Med indkomst menes summen af din og din ægtefælles/samlevers ” aktuelle 
 indkomst”. Aktuel indkomst er ikke det samme som den skattepligtige indkomst, 
da der er forskellige skattepligtige indkomster, som ikke tæller med i aktuel 
 indkomst.

Den aktuelle indkomst består som udgangspunkt af summen af din og  
din partners Aindkomst og Bindkomst fra de sidste 12 måneder.  
Dette  kunne eksempelvis være lønindkomst eller privat pensionsopsparing.  
På figuren nedenfor kan du se hvilke indkomster, der tæller med og hvilke  
der ikke gør.

1  *Bemærk, at for at kunne modtage den ”grønne” tillægspension for par med årlig indkomst 
under 300.000 kr. må din partner ikke være alderspensionist eller førtidspensionist.
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Tæller med i  
"aktuel indkomst"

Tæller IKKE med i  
"aktuel indkomst"

A-INDKOMST
 Løn
 Uddannelsesstøtte
 Privat pension
 Bestyrelseshonorar 
 
B-INDKOMST
 Renteindtægter
 Obligationer og pantebreve
 Vederlag
 Overskud af egen virksomhed
 Indhandling
 Frie goder i ansættelsesforhold

A-INDKOMST*2

 Alderspension
 Førtidspension
  Pension efter Nordisk Konvention 

om social sikring
 
B-INDKOMST
 Plejevederlag
 Akutplejevederlag
  Aflastningsvederlag for  

børn i pleje

IKKE SKATTEPLIGTIG INDKOMST  
(eksempelvis boligsikring)

Standardfradrag: Alle borgere har et standardfradrag på 10.000 kr., der kan 
 anvendes i forbindelse med alderspensionen. Dette betyder, at de første 10.000 
kr. af både din og din ægtefælles/samlevers Aindkomst eller Bindkomst ikke 
tæller med i aktuel indkomst.

Når du søger om alderspension, vil du sammen med kommunen skulle beregne 
din forventede aktuelle indkomst, da din indtægt ændrer sig den dag, du går på 
pension.

4.4 Hvad sker der, hvis din indkomst ændrer sig?
Hvis du eller din ægtefælle/samlever har en indkomst ved siden af din alders
pension, som pludselig ændrer sig, eksempelvis fordi du er påbegyndt eller 
stopper et deltidsjob, eller din ægtefælle/samlever flytter på institution, så  
vil det have indflydelse på din alderspension. 

2  Bemærk, at selvom alderspensionen ikke tæller med i aktuel indkomst, når din eller din ægte
fælles/samlevers pension skal beregnes, så tæller den med, når andre ydelser som eksempelvis 
boligsikring skal beregnes
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Sker der væsentlige ændringer i din aktuelle indkomst, er du forpligtiget til at 
underrette din kommune her om og dokumentere ændringerne i din nuværende 
og fremtidige indtægt. Dokumentation vil eksempelvis kunne bestå af lønsedler, 
indhandlingskvitteringer eller en opsigelseskontrakt. Kommunen vil derefter 
genberegne din alderspension, således at den tager udgangspunkt i din aktuelle 
situation. Det er bl.a. derfor, det hedder ”aktuel indkomst”.

Dette betyder, at du eksempelvis hurtigt kan få tilkendt en højere tillægs
pension, hvis du mister dit deltidsarbejde.

4.5 Aftrapning af alderspension
Selvom du er godkendt til både grundpension og tillægspension, er det ikke sik
kert, at du kan få udbetalt det fulde pensionsbeløb. Pensionsbeløbet nedsættes 
nemlig, hvis din eller din ægtefælles/samlevers akutelle indkomst kommer over 
en bestemt grænse. 

Aftrapning: For hver krone du og din ægtefælle/samlever tjener over grænsen, 
bliver dit udbetalte pensionsbeløb en smule mindre. Dette kaldes aftrapning. 

Aftrapningen starter ved

• 383.666 kr. for grundpensionen. For hver krone du tjener over dette beløb, 
falder grundpensionen med 40 øre. Grundpensionen bortfalder helt, hvis  
du tjener 544.263 kr. eller mere. Her tæller din ægtefælles/samlevers i 
ndkomst ikke med.

• 183.000 kr. for tillægspensionen til pensionist med ikkepensionsberettiget 
ægtefælle/samlever. Parrets samlede indkomst skal være under 300.000 kr. 

• For hver krone du og din ægtefælle/samlever tjener over dette beløb, falder 
tillægspensionen med 22 øre. Tillægspensionen bortfalder helt, hvis du og 
din ægtefælle/samlever tjener 300.000 kr. eller mere. Dette kan evt. betyde, 
at du skal i en anden kategori med tillægspensionen.

• 183.000 kr. for tillægspensionen til pensionist med ægtefælle/samlever. 
For hver krone du og din ægtefælle/samlever tjener over dette beløb, falder 
tillægspensionen med 22 øre. Tillægspensionen bortfalder helt, hvis du og 
din ægtefælle/samlever tjener 384.327 kr. eller mere.

• 156.000 kr. for tillægspensionen til enlige. For hver krone du tjener over 
dette beløb, falder tillægspensionen med 35 øre. Tillægspensionen bort
falder helt, hvis du tjener 383.666 kr. eller mere.

8 DEPARTEMENTET FOR SOCIALE ANLIGGENDER, FAMILIE OG JUSTITSOMRÅDET



4.6 Beskatning af alderspension
Beskatning: Alderspension er skattepligtig, hvilket betyder, at man skal betale 
skat af sin alderspension på samme måde som eksempelvis løn. 

Personfradrag og Standardfradrag: Du har både et personfradrag på 48.000 kr. 
og standardfradrag på 10.000 kr., som kan bruges i forbindelse med din alders
pension. Ved hjælp af personfradraget og standardfradraget slipper du for at 
betale skat af de første 58.000 kr. af din alderspension.
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5. Tillæg
Alderspensionister kan få en række tillæg, hvis de eksempelvis har forsørgel
sespligt over for et barn, har handicap eller svære økonomiske vanskeligheder.

5.7 Børnetillæg
Er du alderspensionist og har forsørgelsespligt over et barn under 18 år, kan  
du få udbetalt børnetillæg. Det er et krav, at barnet bor hos dig og du har fast 
 bopæl i Grønland.

Børnetillægget udgør 1.000 kr. pr. måned.

Børnetillægget bortfalder, hvis

• Barnet fuldt ud forsørges af det offentlige

• Barnet modtager uddannelsesstøtte eller praktikstøtte

• Barnet selv får forsørgelsespligt over for en ægtefælle/ 
samlever eller eget barn.

5.8 Andre tillæg
Det er muligt for visse alderspensionister at få udbetalt handicap og helbreds
tillæg, rådighedstillæg eller økonomisk tillæg. 

Fælles for alle tillæg er, at du skal være alderspensionist med fast bopæl i 
 Grønland. Kontakt din kommune for at høre nærmere om, hvilke tillæg og satser 
du er berettiget til.

Handicap- og helbredstillæg: Kan gives, hvis du har vidtgående fysiske eller 
 psykiske handicap.

Rådighedsbestemt tillæg: Kan gives, hvis kommunen vurderer, at det beløb du 
har tilbage efter skat og fradrag er for lavt til at kunne opretholde en fornuftig 
levestandard. Det kunne eksempelvis være, hvis du ikke har råd til at betale din 
husleje eller elregning.

Økonomisk tillæg: Kan udbetales som et engangsbeløb til alderspensionister, 
der er i særlige økonomiske vanskeligheder. Dette tillæg dækker kun tilskud til 
de mest basale udgifter, eksempelvis hvis du i en periode ikke har penge til mad 
eller fordi dit oliefyr er gået i stykker og skal repareres.
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6. Pension i Danmark
Hvis du er alderspensionist og flytter til Danmark, kan du ikke tage din alders
pension med. Med andre ord stopper din alderspension ved månedens udgang, 
når du flytter til Danmark.

Til gengæld kan du søge folkepension i Danmark. Den skal du søge om, så snart 
du ankommer til Danmark, hvis du opfylder betingelserne. 

Du kan kun søge folkepension, hvis du har adresse i Danmark.  
Du skal derfor  huske at melde din flytning til myndighederne.
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7. Du har mulighed for at klage
Er du uenig med kommunes afgørelse, har du mulighed for at klage til Det 
 Sociale Ankenævn. Du klager ved enten at udfylde klageskemaet, du finder på 
Sullisivik.gl eller på dit lokale kommunekontor. Ellers kan du kontakte det 
 Sociale  Ankenævn pr. brev, telefonisk eller henvende dig på nedenstående 
adresse:

Det Sociale Ankenævn 
Imaneq 29 1. sal 
Postboks 689 
3900 Nuuk 
Tlf: +299 32 80 33 
Email: maalaarut@nanoq.gl
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