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Regler om orienteringspligt med hensyn til ansøgning om folkepension

15-03-2016

Vedlagt sender jeg mit afsluttende brev i en sag om folkepension med tilbagevirkende kraft.

Dok.nr. 16/00477-2/JA
Bedes oplyst ved henvendelse

Sagen drejer sig om, hvorvidt Ankestyrelsen ved afgørelse af 15. oktober
2014 burde have tilkendt klageren folkepension med virkning fra 4. juni 2007
som følge af, at han ikke af de danske myndigheder – i rimelig tid, inden han
fyldte 65 år – fik orientering om, at han kunne søge om folkepension, herunder om eventuelt at få opsat folkepensionen.
Det fremgår, at klageren havde fast bopæl i England, da han nærmede sig
folkepensionsalderen, og at dette var grunden til, at han ikke fik meddelelse i
henhold til § 13 i lov om social pension.
I forbindelse med min undersøgelse af sagen er jeg blevet opmærksom på, at
reglerne i § 13 i lov om social pension, § 2 i bekendtgørelsen om social pension og pkt. 71 i ministeriets vejledning om folkepension om pligten til at orientere om muligheden for at ansøge om folkepension ikke er klare og indbyrdes
modstridende.
På den ene side er såvel § 13 i loven som § 2, 1. pkt., i bekendtgørelsen så
bredt formuleret, at de giver indtryk af en pligt uden undtagelser. Efter min
mening er der f.eks. ikke pligt til at orientere i tilfælde, hvor det er umuligt eller
uforholdsmæssigt vanskeligt at finde frem til den pågældendes adresse.
På den anden side indebærer bekendtgørelsens § 2, 2. pkt., undtagelser fra
lovens § 13 i betydeligt større omfang, end der er belæg for i loven og den
gældende vejledning (pkt. 71). Bestemmelsen rejser også spørgsmål i forhold
til EU-retten.
I forbindelse med min undersøgelse har jeg indhentet udtalelser fra Ministeriet
for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (nu Beskæftigelsesministeriet), Udbetaling Danmark og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Jeg henviser til sagsfremstillingen i min udtalelse.

+ kopi

Udtalelserne viser, at der ikke er klarhed over, om og i hvilken udstrækning
der efter loven er pligt til at give orientering til kommende folkepensionister om
deres mulighed for at søge om folkepension.
Jeg skal på denne baggrund anmode Beskæftigelsesministeriet om en udtalelse om, hvorvidt ministeriet vil tage initiativ til, at den samlede retstilstand
med hensyn til orientering om retten til folkepension bliver afklaret og tydeliggjort.
Jeg skal venligst anmode om at modtage ministeriets udtalelse senest den 1.
juni 2016.
Jeg lægger en nyhed om sagen på min hjemmeside.
Med venlig hilsen
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