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Spørgsmål til opgørelsen af ”gamle” førtidspensionister i regeringens
udspil til en udligningsreform
Kære Astrid Krag,
Assens og Faaborg-Midtfyn kommuner har gennem flere år og i mange
forskellige sammenhænge advokeret for et mere fair udligningssystem.
Forventningerne til regeringens udspil til et nyt udligningssystem er derfor
store.
Som en del af bestræbelserne på at forstå regeringens udspil har vores fokus
bl.a. været rettet mod puljen til ø- og yderkommuner. Her opfylder Assens og
Faaborg-Midtfyn kommuner pt. fire ud af syv kriterier. Hvis Assens og FaaborgMidtfyn kommuner tillige opfyldte kriterieværdien for andelen af
førtidspensionister, som har fået tildelt førtidspension før 2010 i en alder af
mindst 40 år, ville det have resulteret i et ekstra årligt tilskud på henholdsvis
ca. 20,9 og 26,4 mio. kr. Kriterieværdien er som bekendt fastsat til 0,8.
Andelen af de såkaldte ”gamle” førtidspensionister i Assens og Faaborg-Midtfyn
Kommune er ifølge ministeriets opgørelse opgjort til hhv. 0,78 og 0,75 pct.
Det er i sig selv en udfordring, at mere end 10 år gamle tal lægges til grund for
at udligne de fremadrettede skævheder ved den lave refusion af nye
førtidspensioner. Det er ulogisk. Men det er en mindst lige så stor udfordring,
at vi ikke kan genkende de kriterieværdier, som ministeriet har lagt til grund
for beregningerne.
Som allerede nævnt er andelen af gamle førtidspensionister i Assens Kommune
opgjort til 0,78 procent. Det svarer til 320 borgere ud af 40.965 borgere per 1.
januar 2020. Når vi trækker egne oplysninger fra KMD Social Pension om
førtidspensionister med tilkendelsesdato før 2010, som var 40 år ved
tilkendelsen, får vi imidlertid 335 borgere, svarende til 0,82 procent. Ud fra
vores egne beregninger står vi således til at opfylde kriteriet. Samme
problemstilling gør sig gældende for Faaborg-Midtfyn Kommune.
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Det er ikke muligt at få indsigt i de konkrete data, der er lagt til grund for
ministeriets opgørelse af kriterieværdien. Der er tale om et særudtræk fra
Danmarks Statistik, som vi ikke har adgang til.
I lyset af vores egne opgørelser og de meget vidtgående økonomiske
konsekvenser, der er en følge af ministeriets opgørelse, vil vi gerne have oplyst
de præcise forudsætninger for de opgjorte kriterieværdier vedrørende ”gamle”
førtidspensionister.
Hvis det viser sig, at Danmarks Statistiks opgørelse er fejlbehæftet, forventer
vi omvendt, at fejlen vil blive rettet.
Vi stiller os naturligvis gerne til rådighed for en nærmere uddybning af vores
synspunkt, ligesom vi gerne fremlægger dokumentation for vores egne
opgørelser.
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