
Fællesudtalelse fra møde den 11. december 2018 mellem den danske beskæftigelsesminister Troels Lund 

Poulsen, det færøske landsstyremedlem for sociale anliggender, Eyðgunn Samuelsen og den grønlandske 

Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen: 

”Vi har i dag drøftet konklusionerne i Rapport om kortlægning af pensionsreglerne på Færøerne, i Grønland 

og Danmark fra 2016. Rapporten er udarbejdet på grundlag af Folketingsbeslutning nr. B 34 fra 2014 om 

iværksættelse af en systematisk indsats mod grænsehindringer inden for rigsfællesskabets grænser.  

Rapporten viser, at der for førtidspensionister kan være væsentlige grænsehindringer ved flytning inden for 

rigsfællesskabet.  

Det er et fællestræk for lovgivningerne om førtidspension på Færøerne, i Grønland og Danmark, at der 

foretages en afklaring af arbejdsevnen, og at det er en betingelse for tilkendelse af dansk førtidspension og 

højeste førtidspension på Færøerne og i Grønland, at arbejdsevnen er varigt og væsentligt nedsat.  

Da førtidspensionister, der flytter inden for rigsfællesskabet, ikke automatisk tilkendes førtidspension i den 

rigsdel, de flytter til, men skal ansøge om førtidspension i den rigsdel, de flytter til, udgør dette en 

grænsehindring internt i rigsfællesskabet.  

Vi er enige om, at der skal arbejdes for at løse grænsehindringen for førtidspensionisterne, ved tre 

initiativer: 

 At førtidspensionister, som er tilkendt førtidspension i Danmark eller højeste førtidspension på 

Færøerne eller i Grønland, automatisk tilkendes førtidspension i den rigsdel, de flytter til. 

Baggrunden herfor er, at der er meget stor lighed i reglerne for tilkendelse af førtidspension i 

Danmark og højeste førtidspension i henholdsvis Grønland og på Færøerne.  

 At førtidspensionister, der ikke automatisk kan tilkendes førtidspension i den rigsdel, de flytter til, 

skal kunne medtage deres førtidspension ved flytning til rigsdelen i maksimalt 12 måneder.   

 Udveksling af oplysninger, der kan nedsætte sagsbehandlingstiden. 

For så vidt angår alderspensionister, der flytter inden for rigsfællesskabet, er lovgivningen forskellig i de tre 

rigsdele, men når alderskravet er opfyldt, er borgere berettiget til alderspension eller folkepension i den 

rigsdel, de flytter til. Der er således ingen væsentlige grænsehindringer for alderspensionister, der flytter 

inden for rigsfællesskabet.  

Det er glædeligt, at vi både på Færøerne, i Grønland og Danmark har ordninger, som sikrer pensionister et 

forsørgelsesgrundlag. Med ovenstående initiativer sørges for, at de ordninger spiller så godt sammen som 

muligt for borgerne i rigsdelene. Det er derfor en god dag for pensionister på Færøerne, Grønland og 

Danmark.”  


