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Dagsordenens punkt 9 
 

Seniorpension, førtidspension og medlemskab af DSR  

 
 

Forslagsstiller:   Hovedbestyrelsen  

 

Indstilling:   At medlemmer, som er tildelt seniorpension og førtidspension, 

tilbydes et seniormedlemskab 

 

 

Motivering: 

 

Seniorpensionister 

Siden 1. januar 2020 har det været muligt at blive tildelt seniorpension.  

 

 

I medlemsregistret har DSR siden juni 2020 registreret 30 medlemmer som passive på 

seniorpension. Der kan være 45 flere, som er registreret under andre medlemskategorier. 

 

PKA oplyser, at de pt. udbetaler ydelse til 86 sygeplejersker, der har fået tilkendt 

seniorpension. I forbindelse med behandling af ansøgninger anmoder PKA sygeplejerskerne 

om at tilkendegive, om de også er i beskæftigelse. Indtil nu er der kun 1 ud af 86, der har 

tilkendegivet at arbejde. 

 

Det er i henhold til DSR’s love uklart, hvilket medlemskab DSR skal tilbyde medlemmer, som 

er tildelt seniorpension.  

 

Nuværende praksis er, at de medlemmer, som har fået tildelt seniorpension, tildeles det 

medlemskab, de ansøger om at få.  

 

For at sikre en ensartet praksis anmodes Kongressen derfor om at tage stilling til, om 

medlemmer, som får tildelt en seniorpension, skal tilbydes et aktivt medlemskab som 

seniormedlemmer. 

 

Førtidspensionister 

I henhold til DSR’s love § 3, stk. 3, kan førtidspensionister alene tilbydes et passivt 

medlemskab. DSR oplever imidlertid, at flere og flere førtidspensionister efterspørger et 

aktivt medlemskab. DSR har således på nuværende tidspunkt ca. 500 medlemmer, som er 

førtidspensionister, hvoraf cirka 70% har anmodet og fået tildelt et aktivt medlemskab 

svarende til et seniormedlemskab. 

 

Det betyder i praksis, at førtidspensionister tildeles et aktivt medlemskab, hvis de er i 

arbejde, og et seniormedlemskab, hvis de ikke arbejder. 

 

Kongressen skal tage stilling til, at førtidspensionister får et aktivt medlemskab. Og det kan 

være et seniormedlemskab, hvis de ikke arbejder eller et aktivt medlemskab hvis de fortsat 

arbejder. 
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Fakta: DSR’s love 

 

Seniorpensionister 

DSR’s love indeholder ikke et entydigt svar på, hvilket medlemskab medlemmer som har fået 

tildelt seniorpension, skal tilbydes.  

 

Det følger således af DSR’s love: 

• § 3, stk. 2 (aktivt medlemskab): ”Som seniormedlemmer optages medlemmer, der er 

uden beskæftigelse indenfor sygeplejen på grund af overgang til efterløn eller 

alderspension.” 

• § 3, stk. 3 (passivt medlemskab): ”Som passive medlemmer optages sygeplejersker 

inden efterløn eller alderspensionering, der er uden beskæftigelse indenfor sygeplejen, 

har orlov eller er overgået til andet erhverv.” 

 

Førtidspensionister 

Førtidspensionister er omfattet af DSR’s love (§ 3, stk. 3) og tilbydes dermed et passivt 

medlemskab.  

 

 

Baggrund 

Det følger af den gældende bekendtgørelse nr. 1618 af 27. december 2019, at seniorpension 

giver mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, hvis 

• ansøgeren har 6 år eller mindre til folkepensionsalderen,  

• har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet på 20-25 år, og  

• har en arbejdsevne på 15 timer eller mindre i det seneste job. Det bemærkes, at den 10. 

oktober 2020 er Regeringen, SF, DF og Enhedslisten blevet enige om, at kravet om 

nedsat arbejdsevne ændres fra de nuværende 15 timer til 18 timer om ugen fra 2024. 

Ændringen kan først træde i kraft efter næste folketingsvalg. 

 

Det præciseres, at seniormedlemskab ikke kan kombineres med beskæftigelse. Det betyder i 

praksis, at medlemmer, som har fået tildelt seniorpension, tildeles et aktivt medlemskab, hvis 

de er i arbejde, og et seniormedlemskab, hvis de ikke arbejder. 

 

Hvis pensionerede sygeplejersker arbejder som sygeplejerske, kræver det et aktivt 

medlemskab i disse perioder. Det gælder også for medlemmer på seniorpension, som 

benytter deres arbejdsevne. 

 

 

Overvejelser 

PKA har valgt at sidestille seniorpension med førtidspension, hvilket krævede en 

vilkårsændring i pensionskassernes pensionsvilkår. Ændringen var til afstemning på årets 

generalforsamlinger – og blev vedtaget.  

 

Pensionskassernes bestyrelser anbefalede at indføre ændringen i pensionsvilkårene, fordi 

de vurderede, at sidestillingen af seniorpension med førtidspension er en forbedring af 

pensionsordningen. 
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Hvis DSR følger PKA’s vurdering med at sidestille seniorpension med førtidspension, skal 

medlemmer, som er tildelt seniorpension, tilbydes et passivt medlemskab, jf. DSR’s love § 3, 

stk. 3. 

 

Sidestilling af seniorpension med førtidspension vil i DSR ikke være en forbedring, hvis 

medlemmerne tilbydes passivt medlemskab. 

 

Et aktivt medlemskab vil derimod sikre; 

• medlemmerne har samme rettigheder som andre aktive medlemmer – dog vil de ikke 

kunne deltage i urafstemninger om resultatet af overenskomstforhandlinger. 

• medlemmernes rettighed til at deltage i både faglige og sociale arrangementer i DSR, 

blandt andet i regi af Seniorsammenslutningen, hvilket kan være afgørende for om et 

fortsat medlemskab ønskes. 

 

Hertil kommer at medlemmer, som bliver tildelt seniorpension, har flere lighedstræk med 

medlemmer, som er overgået til efterløn og alderspension, idet der er tale om medlemmer 

som:  

• alle er over 59 år,  

• har en arbejdsevne, der er nedsat til max 15 timer, hvorfor der kan argumenteres for, at 

de stadig er aktive seniormedlemmer,  

• ikke længere arbejder som sygeplejersker,  

• forventes at have en stærk fagidentitet. 

 

Det bemærkes, at et passivt medlemskab koster pt. 58 kr. om måneden, og et 

seniormedlemskab koster 68 kr. om måneden. 

 

 

Forslag til ændring af DSR’s love 

For at sidestille seniorpension med overgang til efterløn eller alderspension i DSR samt at 

tilbyde førtidspensionister et aktivt medlemskab med demokratiske rettigheder, kræver det 

en ændring i DSR’s love.  

 

 

HB har tidligere besluttet, at kongressen på Kongresdagen ikke skal behandle andre forslag 

end kongresforslaget om Ny Vision- og værdigrundlag for fremtidens DSR. Når det alligevel 

indstilles til Kongressen at behandle nedenstående forslag, er det med henblik på hurtigst 

muligt at sikre disse medlemmer flest mulige rettigheder i DSR og dermed større værdi af 

medlemskabet. 

 

Nuværende ordlyd i § 3, stk. 2.  Forslag til ændring af ordlyd i § 3, stk. 2. 

Som seniormedlemmer optages 

medlemmer, der er uden beskæftigelse 

indenfor sygeplejen på grund af 

overgang til efterløn eller 

alderspension. Seniormedlemmer har 

rettigheder som aktive medlemmer 

undtagen ret til at deltage i 

urafstemninger om resultatet af 

overenskomstforhandlingerne. 

Seniormedlemmer uden beskæftigelse inden 

for sygeplejen har rettigheder som aktive 

medlemmer undtagen ret til at deltage i 

urafstemninger om resultatet af 

overenskomstforhandlingerne. 

 

Som seniormedlemmer optages alene 

medlemmer, der er uden beskæftigelse 
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 indenfor sygeplejen på grund af overgang til 

efterløn eller pension. 

 

Nuværende ordlyd i § 3, stk. 3.  Forslag til ændring af ordlyd i § 3, stk. 3. 

Som passive medlemmer optages 

sygeplejersker inden efterløn eller 

alderspensionering, der er uden 

beskæftigelse indenfor sygeplejen, har 

orlov eller er overgået til andet erhverv. 

Som passive medlemmer optages 

sygeplejersker, der er uden beskæftigelse 

indenfor sygeplejen eller har orlov. 

 

 


