
 

 

 
Dansk førtidspension til grønlændere 
Vedrørende muligheden for at herboende grønlændere kan 

modtage dansk førtidspension   

Problemstilling 
Grønlændere der modtager grønlandsk førtidspension og som er flyttet til Danmark og har 

taget fast bopæl her i landet kan være berettiget til dansk førtidspension. Den danske 

førtidspension er mere end 9 gange så stor som den grønlandske.  

Den grønlandske førtidspension er på cirka 2.000 kr. om måneden, mens den danske 

førtidspension er på circa 19.000 kr. om måneden. 

 

Du kan læse mere på bagsiden.  

 
 

 

  

Den Grønlandske Retshjælp |  

Orientering om grønlænderes 

retsstilling i Danmark  

Dato 30-09-2019 



2 

 

 

Hvem er berettiget til dansk førtidspension? 

Efter lov om social pension § 3, stk. 1, er retten til (dansk) social pension betinget af, at 

modtageren har fast bopæl her i landet. I Vejledning nr. 53 af 31. august 2017 om 

folkepension pkt. 13 er anført: 

”Ved fast bopæl her i riget forstås, at personen har sit hjem i Danmark. Der skal for 

personer som er flyttet til Danmark foretages en samlet bedømmelse af tilknytningen til 

Danmark. Det må bl.a. tillægges betydning om der er sket tilmelding til folkeregisteret, 

om det er hensigten at forblive i Danmark varigt eller i en længere periode.” 

Hvis den pågældende grønlandske førtidspensionsmodtager har fået fast bopæl i Danmark 

og har til hensigt at blive i Danmark varigt eller i hvert fald i længere tid, kan den 

grønlandske førtidspension således erstattes af en dansk førtidspension. Den grønlandske 

førtidspension skal ikke opgives førend dansk førtidspension er bevilget. 

Man skal henvende sig til socialforvaltningen i sin danske bopælskommune og ansøge om 

dansk førtidspension. De danske myndigheder skal til brug for behandlingen af 

ansøgningen have en række oplysninger om den pågældendes personlige forhold, 

bopælsforhold og fremtidsplaner mv. 

Hvis dansk førtidspension bevilges, skal den pågældende fraskrive sig retten til 

grønlandsk førtidspension, førend den danske førtidspension kan komme til udbetaling. 

 

 

Kontaktoplysninger 

Henvend dig til Retshjælpen, hvis du har brug for hjælp til erstatning af den 

grønlandske førtidspension med en dansk førtidspension. 

Løvstræde 6,1007 København K, tlf. 33381599 ; åben for personlige henvendelser tirsdag fra 

kl. 14.00 til 16.00 

 

 


