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Rekonvalescenthjemmet
LYSGLIMT i Gilleleje Pragtfuld beliggenhed direkte til havet. Storslået udsigt.
Frisk luft. Naturskønne spadsereture.
Et køkken som tilbyder inspirerende varieret kost.
11 døgns ophold. Enkelt- og dobbeltværelser.
Godkendt af Sygesikringen Danmark.
For tilsendelse af brochure eller værelsesreservation
Åbent 23. april - 5. oktober 2012
,POUPSUJE.BOGSFt3JOH
#FTHPHTÌWPSIKFNNFTJEFXXXMZTHMJNUHJMMFMFKFEL
XXXMZTHMJNUHJMMFMFKFEL

privatraadgiver.com
din private og fortrolige socialrådgiver

Din specialist i arbejdsmarkedssager
www.facebook.com/privatraadgiver
www.privatraadgiver.com

Kragsbjergvej 84
5000 Odense C
Tlf. 63 13 08 80
www.walthersdinner.dk
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Leder

Siden sidst...
Siden sidst er der kommet en del ny lovgivning,
der er med til at udhule, blandt andet førtidspensionerne og andre overførselsindkomster.
Derfor har jeg valgt at lave en forside som forhåbentlig kan åbne nogle øjne på Christiansborg.
Det må være på tide at der bliver stoppet for den
udhuling af overførselsindkomsterne som er set i
de senere år.
STOP:, med at fortolke SFI-rapporten om
”Førtidspensionisters trivsel lokalt”, hvor der står
at, efter tilkendelse af fortidspension får mange
det ”BEDRE”, hvilket IKKE betyder at de som påstået i mange sammenhænge bliver ”RASKERE”.
De har stadig de samme handicap/sygdomme
som før, men de får med deres førtidspension
mulighed for at indrette deres tilværelse efter
handicap/sygdom og ikke mindst et stabilt forsørgelsesgrundlag.
Retssikkerhed?
Efter at Landsforeningen i mange år har påtalt den
manglende retssikkerhed ser det ud til at andre
end os, syntes at det er noget der skal gøres mere
ved.
Advokatsamfundet har taget initiativ til en debat om retssikkerhed i forvaltningen, som bliver
afholdt d. 19. nov. 2015.

Undertegnede vil selvfølgelig deltage og vil orientere efterfølgende.
Der er kommet en principafgørelse fra
Ankestyrelsen om partsrepræsentation, når borgerens sag skal for rehabiliteringsnævnet i kommunerne.
Afgørelsen kan ses inde i bladet.
Der er fra kommunernes Landsforening kommet
et forslag om at genoptage førtidspensionssager
for dem der er tilkendt førtidspension før 2003 og
som er under 49 år.
I skrivende stund ser det IKKE ud til at der er flertal
for forslaget i Folketinget.
Landsforeningen for Førtidspensionister vil foreslå
at der bliver lavet en garanti for, at de førtidspensionister som får ansættelse med løntilskud, ikke
på noget tidspunkt vil få deres førtidspension
genvurderet af den årsag.

ALLE MEDLEMMER OG SAMARBEJDSPARTNERE
ØNSKES; GOD JUL SAMT ET GODT NYTÅR.
Carl-Erik Nielsen, landsformand.

Indhold

Forsidefoto: C-E.

HUSK! Landsmødet i 2016 bliver afholdt
tirsdag d. 03. maj i Ceres Centret,
Nørretorv 1-3, 8700 Horsens, kl. 11.30 til 16.00.
Godt nytår til Jer alle sammen! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Ankestyrelsens principafgørelse . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Beregn din løn som fleksjobber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

En tænketank på det sociale område . . . . . . . . . . . . 16

Ny ansat borgerrårgiver, hvad betyder det? . . . . . . . . 7

Grænsesøgende afgørelsespolitik . . . . . . . . . . . . . . . 17

Nyt fra Udbetaling Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Mærkesager 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Pas på! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Det sker lokalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

NÆSTE BLAD udkommer juli 2016
førtidspensionisten • Årgang 14 - Nr. 1/2016 • UDGIVET AF: Landsforeningen for Førtidspensionister · v/ Carl-Erik Nielsen,
Landsformand · Stengade 8 · 3700 Rønne · Tlf. 21 72 30 06 · email: carle@nielsen.tdcadsl.dk • REDAKTION: Carl-Erik Nielsen, ansvarshavende • ANNONCER: førtidspensionisten · Skovkildeparken 23, Virring · 8660 Skanderborg · Tlf. 86 91 46 87 • LAYOUT: FL Reklame · Tlf.
70 22 18 70 • TRYK: Silkeborg Bogtryk · Tlf. 86 82 16 55 • EFTERTRYK: Artikler kan eftertrykkes/citeres mod tydelig kildeangivelse, jvf.
ophavsloven. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i det indsendte materiale • De indsendte artikler samt annoncer behøver nødvendigvis ikke, at være sammenfaldende med FØRTIDSPENSIONISTENs opfattelse og holdning • HJEMMESIDE:
Tidligere udgivelser kan ses på landsforeningens hjemmeside: www.foertidspensionist.dk • ISSN: 1604-9829
førtidspensionisten 1/2016

3

Frederiksborg Apotek
SloUTHBEFtHillerød
Tlf. 48 26 56 00
apoteker Troels Ingemann

www.frederiksborg-apotek.dk
Apoteket har døgnvagt

Gør en forskel i dit eget liv.
Få en socialrådgiver, der tager dig alvorligt!
Vi er landsdækkende
Havrevej 28 • 8981 Spentrup
Tlf. 86 42 27 37 • www.bisidderhjaelpen.dk

Lad os bare være ærlige
- det er sgu svært at holde med at ryge

Dolfus Damp har markedets bedste E-cigaretter og aromaer til de helt rigtige priser

KirLFHBEFtRBOEFSTt Tlftwww.dolfusdamp.dk
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En nytårshilsen fra Ballerup

Godt Nytår til jer alle
sammen!
Endnu et år er gået. Vi har haft en del at gøre i året, der er gået.
Som sædvanlig har vi haft travlt, men vi får mere travlt.
Vi vil fortsat arbejde på at få de lokaler, som vi synes førtidspensionisterne i Ballerup kommune har fortjent. Hvorfor?
Fordi vi først og fremmest er mennesker, der har brug for
hinanden og ikke har plads eller ressourcer til at mødes privat.
Dernæst fordi vi har diverse handicaps, som medfører, at vi
ikke altid kan deltage på lige vilkår med mennesker uden
disse handicaps. Og fordi:
•

sikkert at bevæge sig rundt i en kørestol. Men ind imellem
høres replikker som ”Du ser da ellers meget normal ud” eller
”Du ligner ikke en handicappet”. Hvad definerer en ”normal”?
og hvordan ser en handicappet ud? Det jo stort set umuligt at
svare på. Nogle siger at normalitet er, som folk er flest! Det er
jo en håbløs definition. Taler de om krop eller sjæl? De fleste
folk er ikke handicappede, men vil det så sige, at handicappede er unormale?

Vi har fortjent bedre end at være alene hver for sig

Jeg har sagt det før og jeg siger det gerne igen: Vi kan bruge
hinanden uanset de forskelle, der har ført til at vi er blevet
førtidspensionister, fleksjobbere eller har fået skånejob. Vi behøver ikke at forklare og retfærdiggøre os over for hinanden.
Faktisk prøver vi at være meget forstående over for hinandens handicaps i modsætning den forståelse vi møder eller
ikke møder hos resten af befolkningen. Tit ser andre mennesker kun handicappet eller også forstår de ikke, at man har
et handicap, fordi det er skjult (psykisk handicap). Hvis man
møder et menneske i en kørestol, kan man nok regne ud, at
vedkommende ikke kan gå eller går så dårligt, at det er mere

Ligesom den øvrige befolkning har vi også personligheder og
vi er meget forskellige. Vi kan ikke puttes i en bås, der hedder
førtidspensionister og så ved man, hvem vi er. Ligesom man
heller ikke kan putte den arbejdende befolkning ind i bås
og så vide, hvem de er. Vi er lige så forskellige som alle andre mennesker, når det drejer sig om væremåde, udseende,
smag, politiske standpunkter osv. Vi er heller ikke enige om
alting og det er godt. Hvis vi var enige om alting, kunne vi
nøjes med at sidde og grynte til hinanden og dét gør vi ikke!
Vi taler med hinanden og vi fortæller og oplyser hinanden
om aspekter af livet, vi ellers ikke ville vide noget om eller selv
havde tænkt på. Men det kan vi kun, hvis vi er sammen - ikke
hvis vi er alene.
Mennesker med handicaps har brug for at være sammen på
egne vilkår. Derfor skal vi have et lokale, et hus, et sted, hvor
vi kan være sammen på vores vilkår. Ikke på kommunens,
familiens, erhvervslivets eller alle andres vilkår!
Så sig det til din nabo eller hende/ham du taler med i køen i
supermarkedet. De kender garanteret én i deres omgangskreds eller i familien, der kunne trænge til at være sammen
med andre førtidspensionister, fleksjobbere eller borgere i job
med løntilskud. Giv dem et telefonnummer til foreningen og
fortæl dem hvor og hvornår vi mødes. Kig bag i Landsbladet
under ”Det sker lokalt”, hvis du er i tvivl. Så ved du det – lad
også andre vide det!
Kærlig hilsen
Helle Minerth, kasserer
FORTIP, Foreningen for Førtidspensionister i Ballerup Kommune
Tlf.: 71 78 44 86
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Beregn din løn som
fleksjobber

På hjemmesiden www.fleks.nu kan man beregne sin løn samt tilskud
fra kommunen.
På hjemmesiden skal man klikke på punktet øverst på siden,
der hedder Fleksjobberen, på siden man så kommer ind på,
skal man indtaste timelønnen, som svarer til mindstelønnen
på det område man bliver ansat i, derefter skal man indtaste
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antal timer pr. uge, herefter beregnes indtægten. På den
måde kan man få et fingerpeg om, hvad man har i vente.

Ny ansat Borgerrådgiver,
hvad betyder det?
Møde med Borgerrådgiveren
Maria Louise Friis,
torsdag d. 24. september 2015 i
De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2,
9000 Aalborg fra kl. 16 til 18.
GRATIS: Alle er velkomne og der vil
blive mulighed for at stille spørgsmål
til Maria.
Der vil være servering af kaffe/the
og småkager eller frugt.

Borgerrådgiveren er en uvildig og uafhængig instans med
ansættelse direkte under byrådet.
Borgerrådgiverens funktion er at sikre, at borgernes og erhvervslivets oplevelser og eventuelle klager bliver hørt, så alle
kan få en bedre service.
Desuden kan borgerrådgiveren sikre, at retssikkerheden bliver
styrket.
Borgerrådgiveren kan hjælpe borgerne med fx at forstå en
afgørelse, kommunen har givet og at vejlede hvor borgerne
føler sig klemt i systemet – eller der fx ikke er en god dialog
og kontakt mellem forvaltningerne og borgerne.
Det er gratis, at henvende sig til borgerrådgiveren.
I kan læse mere om Borgerrådgiveren her: http://www.aalborg.dk/politik/borgerraadgiver
Brug for at vide mere? Så kontakt Ea@frivillighuset.dk eller på
tlf: 9811 1344.

Dette var vores plakat som vi sende rundt i hele Aalborg kommune og der dukkede ca. 16 mennesker op til mødet.

Maria Louise Friis:

Maria Louise Friis

Det vil sige, at der er ingen sag, der er for lille;
Være sig nabostridigheder
Sø og vej anlæg
Kontanthjælpsområde
Sygedagpenge
Familier med småbørn.
Og det er jo ikke så lidt!
Da Maria besøgte os, havde hun 90 sager kørende og det
mente hun sagtnedes kunne komme op på det dobbelte i
løbet af en måned, så måske der snart bliver ansat nogle flere?

Hvad er det så nøjagtig, at Maria gør?
Jeg forstod, at det var meget med at snakke/læse sig frem til
at forstå, hvad diverse sager går ud på samt sætte en streg i
sandet og så starte på ny, hvad enten om det er det ene eller
det andet.
Da meget af den kommunale kommunikations forgår via brev
og er ikke altid nemt at forstå, samt de diverse regler inden for
diverse områder.
Andre gang handlede det om at formulere tingene andreledes, så man bedre kan tage imod informationen.
En spændende eftermiddag og en rigtig god ide af vores
byråd!
MVH Ea V Jensen
Formand for Aalborg

Maria fortalte lidt om hendes bagrund, (uddannet jurist) for at
besætte denne stilling og hvad hun så, som hendes arbejde.
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Nyt fra
Udbetaling Danmark
Nye regler for boligstøtte
i 2016
Hvis du får boligstøtte, så bemærk, at der gælder nye regler
fra 2016:
Fra 2016 behøver du ikke give besked til Udbetaling
Danmark, hvis din husstands indkomst ændrer sig i løbet
af året.
Udbetaling Danmark får nemlig hver måned besked fra
SKAT – dog ikke, hvis du er selvstændig eller har indkomst fra en udenlandsk arbejdsgiver.
Hver måned bruger Udbetaling Danmark oplysningerne
fra SKAT til at se på, hvor meget boligstøtte, du skal have
udbetalt. Derfor kan du fra 2016 opleve, at din boligstøtte er forskellig fra måned til måned. Det sker, hvis
husstandens indkomst ændrer sig så meget, at du har ret
til enten højere eller lavere boligstøtte.

8
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Du får brev fra Udbetaling Danmark, hvis du får mere
eller mindre udbetalt, end du plejer.
De nye regler ændrer ikke på, hvem der kan få boligstøtte.
Husk, at Udbetaling Danmark stadig skal have besked,
hvis der sker andre ændringer i din situation, som kan
påvirke din boligstøtte.
Læs også om boligstøtte her: borger.dk/boligstøtte
Du kan også altid ringe eller skrive til Udbetaling
Danmark, hvis du har spørgsmål.

fraanmark
Nybt
etaling D
Ud

Ændring i udbetaling af boligstøtte fra måned til måned,
fordi indkomsten har ændret sig:

1. januar
Du får udbetalt
din boligstøtte

Midt i februar

1. januar
Du får udbetalt
din boligstøtte

1. marts
Du kan få mere eller
mindre udbetalt
i boligstøtte

Midt i måneden ser vi på, hvad din indkomst var ifølge SKAT i måneden før, og hvad du har oplyst, den ville være.
Hvis der er forskel på SKATs oplysninger, og de oplysninger du har givet, får du enten mere eller mindre udbetalt i
boligstøtte næste måned. Skal du have mindre udbetalt, sender vi et brev til dig midt i måneden.

Indkomsten kan svinge, hvis personer
i husstanden fx er:
•
•
•
•
•

Lønmodtager og får udbetalt feriepenge
Timeløns- eller vikaransat med varierende indkomst
Lønmodtager og har tillæg eller ekstraarbejde
Kontanthjælpsmodtager
På dagpenge eller efterløn, der skifter mellem 4 og 5
ugers udbetalinger
• Forældre til store børn, som har skiftende fritidsarbejde
• Studerende og arbejder fuld tid i perioder

Din indkomst kan være stabil, hvis
personer i husstanden fx er:
Udbetaling Danmark skal stadig have
besked om fx:
•
•
•
•

Indkomst fra selvstændig virksomhed
Indkomst fra udenlandsk arbejdsgiver
Ændringer i, hvor mange personer I er i husstanden
Flytning, også selv om du har givet besked til
folkeregistret
• Ophold i udlandet mere end seks måneder
• Udlejning af hele eller dele af din bolig

Husk, at der skal gives besked om alle personer i din
husstand.

• Pensionist og kun får folkepension og pension fra ATP
• Lønmodtager, der altid har det samme udbetalt
• Studerende, der kun har SU

Årlig opgørelse fra 2017
I løbet af 2017 får du brev fra Udbetaling Danmark om
en årlig opgørelse af din boligstøtte for 2016. Her ser
Udbetaling Danmark på, om der i løbet af 2016 er taget
højde for alt det, der påvirker, hvor meget boligstøtte
du har ret til. Der kan nemlig være oplysninger, som
Udbetaling Danmark først får, når SKATs årsopgørelser er
klar i foråret 2017. I din årlige opgørelse af din boligstøtte
kan du se, om du skal have penge tilbage, eller om du skal
tilbagebetale et beløb – præcis som du kender det fra fx
dit varmeselskab og SKAT.

førtidspensionisten 1/2016
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PAS PÅ!!
Når i bruger jeres parkeringskort,
kort,
nten
at det ikke kommer ned i kanten
af forruden, så det nederste
bliver svært at læse.
Hele kortet skal kunne læses
af parkeringsvagten.
gsDet koster dobbelt parkeringsafgift, hvis det ikke er helt
synligt.

Denne placering
kan give dobbelt
afgift!!
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Ankestyrelsens principafgørelse
65-15 om rehabiliteringsteam partsrepræsentant - møde

Resumé:
Partsrepræsentant i rehabiliteringsteamet
Den, der er part i en sag, kan efter forvaltningsloven og
forvaltningsretlige principper på ethvert
tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller
bistå af andre.
Forvaltningslovens regler om partsrepræsentation gælder
dog ikke i de tilfælde, hvor det i lovgivningen er bestemt,
at en borger skal medvirke personligt ved sagens behandling, eller borgerens personlige medvirken på grund af sagens karakter i øvrigt er af betydning for sagens afgørelse.
Det er i reglerne om rehabiliteringsteams bestemt, at en
borger skal deltage personligt ved sagens behandling i
rehabiliteringsteamet, medmindre det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen.
Borgeren skal som hovedregel deltage personligt i møderne i rehabiliteringsteamet. Det betyder, at borgeren
ikke kan lade sig repræsentere på mødet i rehabiliteringsteamet af en partsrepræsentant.

Det er kun i det tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst
at udvikle borgerens arbejdsevne, at sagen kan behandles
i rehabiliteringsteamet uden borgerens deltagelse.
Borgeren skal deltage i møderne i rehabiliteringsteamet
blandt andet af hensyn til sagens afklaring. Borgerens
personlige deltagelse i møderne i rehabiliteringsteamet er
en forudsætning for, at rehabiliteringsteamet kan foretage
en vurdering af borgerens arbejdsevne, herunder hvilken
indsats der er den rigtige for borgeren, og dermed for, at
kommunen efterfølgende kan træffe en afgørelse.
Reglen om, at borgeren skal deltage personligt i rehabiliteringsteamets møde, betyder ikke, at borgeren i alle
sagens andre forhold ikke kan lade sig repræsentere af en
partsrepræsentant, ligesom borgeren kan have en hjælper
med som bisidder på mødet i rehabiliteringsteamet.
I den konkrete sag havde kommunen givet afslag på at
lade borgerens moster repræsentere ham på mødet.
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg var enig med kommunen i, at borgeren skulle deltage personligt på mødet i
rehabiliteringsteamet.

førtidspensionisten 1/2016

11

Lovgivning:

Gældende

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. - lov nr. 1482 af 23. december 2014 - § 9 og § 10,
stk. 2

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder
stadig:

Bekendtgørelse af forvaltningsloven - lovbekendtgørelse nr.
433 af 22. april 2014 - § 8

Afgørelse:

8-15: Når borgeren er indkaldt til møde i rehabiliteringsteamet, skal borgeren som udgangspunkt deltage i rehabiliteringsteamets møde. Kommunen skal skelne mellem tilfælde,
hvor borgerens manglende delta-gelse i mødet skyldes uvilje,
og tilfælde, hvor borgeren har haft en rimelig grund til ikke at
deltage i mødet, for eksempel sygdom.

1. Baggrund for at behandle sagen principielt
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagen
principielt for at afklare, hvordan de forvaltningsretlige
regler og principper om partsrepræsentation skal fortolkes i
det tilfælde, hvor borgeren er blevet indkaldt til møde i kommunens rehabiliteringsteam. Sagen skal afklare, om en anden
person kan deltage i møderne i rehabiliteringsteamet på
borgerens vegne.

2. Reglerne
Det fremgår af § 9 i lov om organisering og understøttelse af
beskæftigelsesindsatsen m.v., at kommunen skal oprette et
rehabiliteringsteam. Rehabiliteringsteamet er et dialog- og
koordineringsforum, som afgiver en indstilling i alle sager, inden beslutning om og tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob,
tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension
træffes. Indstillingen skal indeholde rehabiliteringsteamets
vurderinger i forhold til borgerens muligheder for at opnå beskæftigelse eller uddanne sig. Formålet med rehabiliteringsteamet er med udgangspunkt i den enkelte borgers samlede
situation at sikre en tværfaglig koordinering og en helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltninger og myndigheder
og med fokus på beskæftigelse og uddannelse, så den enkelte
borger så vidt muligt får fodfæste på arbejdsmarkedet.
Det fremgår af lovens § 10, stk. 2, at borgeren og borgerens
sagsbehandler skal deltage i rehabiliteringsteamets
møder, når borgerens sag behandles. Sagen kan dog behandles uden borgerens deltagelse, hvis det er åbenbart formålsløst at udvikle borgerens arbejdsevne.
Det fremgår af forvaltningslovens § 8, at den, der er part i
en sag, på ethvert tidspunkt af sagens behandling kan lade
sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog
kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning
for sagens afgørelse. De forvaltningsretlige regler om partsrepræsentation gælder ikke, hvis partens interesse i at kunne
lade sig repræsentere eller bistå findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, eller hvor
andet er fastsat ved lov.

3. Andre principafgørelser
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Hvis borgeren ikke ønsker at deltage, kan følgen være, at
teamet ikke kan give en fyldestgørende indstilling i sagen.
Dette kan føre til, at kommunen må træffe en afgørelse med
skadevirkning for borgeren.
I de tilfælde, hvor borgeren har haft en rimelig grund til ikke
at deltage, skal kommunen indkalde til et nyt møde i rehabiliteringsteamet, herunder eventuelt vente til borgeren er
rask nok til at deltage. Kun hvis det er åbenbart formålsløst at
udvikle borgerens arbejdsevne, kan sagen behandles i teamet
uden borgerens deltagelse.
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at borgerens
manglende fremmøde ikke havde betydning for sagens
afgørelse, fordi der var ansøgt om førtidspension på det
foreliggende grundlag, og sagen skal overgå til behandling
efter pensionslovens regler, uanset hvilken indstilling rehabiliteringsteamet kommer med. Kommunens afgørelse var derfor
ikke ugyldig.
22-14: Borgeren skal inviteres med til det møde, hvor rehabiliteringsteamet skal drøfte og give indstilling i borgerens
sag. Det gælder uanset, om sagen handler om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller
førtidspension. Det gælder også for sager, hvor borgeren har
anmodet om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag.
Kun i de tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at forsøge
at udvikle borgerens arbejdsevne, kan rehabiliteringsteamet
behandle en sag, uden at borgeren deltager. I alle andre
tilfælde skal borgeren indkaldes til mødet i rehabiliteringsteamet.
Har borgeren ikke været indkaldt til mødet i rehabiliteringsteamet, vil det som udgangspunkt betyde, at kommunens
afgørelse er ugyldig.
79-14: Hvis kommunen ikke følger rehabiliteringsteamets
indstilling, skal kommunen efter reglerne forelægge sagen for
rehabiliteringsteamet på ny, inden kommunen træffer afgø-

relse. Først når rehabiliteringsteamet har genvurderet sagen,
træffer kommunen afgørelse.
Borgeren og borgerens sagsbehandler skal efter reglerne
deltage i rehabiliteringsteamets møder, når borgerens
sag behandles.
Det betyder, at borgeren skal deltage på det møde i rehabiliteringsteamet, hvor borgerens sag bliver genbehandlet.
Kommunen har dermed pligt til at indkalde borgeren til
mødet.
Sagen kan dog behandles uden borgerens deltagelse, hvis
det er åbenbart formålsløst af udvikle borgerens arbejdsevne.
Hvis borgeren ikke har deltaget i det møde i rehabiliteringsteamet, hvor borgerens sag har været genbehandlet, vil det
som udgangspunkt medføre, at kommunens afgørelse er
ugyldig, medmindre det er åbenbart formålsløst at udvikle
borgerens arbejdsevne, eller det i den konkrete sag kan udelukkes, at den manglende borgerinddragelse har haft betydning for afgørelsens resultat.
I den konkrete sag vurderede Beskæftigelsesudvalget, at det
ikke kunne udelukkes, at en yderligere dialog med borgeren
i forbindelse med genbehandlingen i rehabiliteringsteamet
kunne have ført til en anden vurdering af sagen. Kommunens
afgørelse var derfor ugyldig, og Beskæftigelsesudvalget hjemviste sagen til ny behandling i kommunen.

4. Den konkrete afgørelse
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet
afgørelse i din sag om klage over XX Kommunes afgørelse af
11.9.14 om afslag på partsrepræsentation.

Resultatet er:
• Du skal deltage personligt i møderne i rehabiliteringsteamet

Det betyder, at du ikke kan lade dig repræsentere af BB på
møderne i rehabiliteringsteamet, men BB kan deltage i møderne som bisidder.
Det betyder også, at vi er enige i kommunens afgørelse, som
vi stadfæster.
Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen
Partsrepræsentation:
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du skal
deltage personligt i møderne i rehabiliteringsteamet.
Det betyder, at du ikke kan lade dig repræsentere af BB på
møderne i rehabiliteringsteamet.
Vi vurderer, at din personlige deltagelse i møderne i rehabiliteringsteamet er en forudsætning for, at rehabiliteringsteamet
kan foretage en vurdering af din arbejdsevne, herunder hvilken indsats der er den rigtige for dig, og dermed for, at kommunen efterfølgende kan træffe en afgørelse.
Vi har lagt vægt på, at forvaltningslovens regler om partsrepræsentation ikke gælder i de tilfælde, hvor det i lovgivningen er bestemt, at en borger skal medvirke personligt ved
sagens behandling, eller borgerens personlige medvirken på
grund af sagens karakter i øvrigt er af betydning for sagens
afgørelse.
Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at det i reglerne om
rehabiliteringsteams er bestemt, at borgeren skal deltage i
rehabiliteringsteamets møder, når borgerens sag behandles,
medmindre det er åbenbart formålsløst at udvikle borgerens
arbejdsevne.
Det er således i lovgivningen direkte bestemt, at en borger
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Bus til 74 personer
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som hovedregel skal medvirke personligt ved sagens behandling i rehabiliteringsteamet.

uden borgerens deltagelse, hvis det er åbenbart formålsløst at
udvikle borgerens arbejdsevne.

Vi har også lagt vægt på, at det følger af lovbemærkningerne
til reglerne om rehabiliteringsteams, at borgeren skal deltage
i møderne i rehabiliteringsteamet både af hensyn til sagens
afklaring og for at sikre, at borgeren inddrages i og får ejerskab til egen sag.

Efter de forvaltningsretlige regler og principper kan den, der
er part i en sag, på ethvert tidspunkt af sagens behandling
lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden
kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af
betydning for sagens afgørelse. De forvaltningsretlige regler
om partsrepræsentation gælder ikke, hvis partens interesse i
at kunne lade sig repræsentere eller bistå findes at burde vige
for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser,
eller hvor andet er fastsat ved lov.

Vi har ved afgørelsen også lagt vægt på, at der ikke foreligger
oplysninger på sagen om, at det skulle være åbenbart formålsløst at udvikle din arbejdsevne.
Endelig har vi ved afgørelsen også lagt vægt på, at der heller
ikke på sagen foreligger oplysninger om, at der måtte være
en rimelig grund til, at du ikke ønsker at deltage i møderne i
rehabiliteringsteamet.
Efter reglerne om rehabiliteringsteams skal kommunen
oprette et rehabiliteringsteam. Rehabiliteringsteamet er et
dialog- og koordineringsforum, som afgiver en indstilling i
alle sager, inden beslutning om og tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og
førtidspension træffes.
Indstillingen skal indeholde rehabiliteringsteamets vurderinger i forhold til borgerens muligheder for at opnå beskæftigelse eller uddanne sig. Formålet med rehabiliteringsteamet
er med udgangspunkt i den enkelte borgers samlede situation at sikre en tværfaglig koordinering og en helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltninger og myndigheder og med
fokus på beskæftigelse og uddannelse, så den enkelte borger
så vidt muligt får fodfæste på arbejdsmarkedet.
Efter reglerne om rehabiliteringsteams skal borgeren og borgerens sagsbehandler deltage i rehabiliteringsteamets møg
g behandles. Sagen
g kan dog
g behandles
der, når borgerens
sag

Ankestyrelsens behandling af din klage:
Ankestyrelsen har valgt at behandle din klage over kommunens afslag på partsrepræsentation, selv om kommunen ikke
på det tidspunkt havde truffet afgørelse om, hvilken foranstaltning du var berettiget til, da kommunens afslag på partsrepræsentation kunne medføre, at du ikke ville få en materiel
afgørelse fra kommunen.
Vi har lagt vægt på, at kommunen ikke vil træffe en afgørelse
om din arbejdsevne, hvis ikke du vil deltage personligt i mødet i rehabiliteringsteamet, og du får dermed ikke mulighed
for at klage over partsrepræsentationsspørgsmålet.
Der kan som hovedregel ikke klages særskilt over et afslag på
partsrepræsentation, da en sådan klage normalt skal indgives
samtidig med en klage over sagens realitet.
En myndighed kan dog alligevel beslutte at behandle en
særskilt klage over afslag på partsrepræsentation, hvis det
synes hensigtsmæssigt, og hvis der ikke er afgørende hensyn
til offentlige eller private interesser, der taler imod en udsættelse af sagen.

førtidspensionisten 1/2016
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En tænketank på det
sociale område
Det er Advokatrådets opfattelse, at der bør oprettes et uafhængigt råd på det sociale område. Rådets formål skal være at iværksætte praksisundersøgelser for at følge og kontrollere, om kommunerne lever op til og overholder lovgivningen, vejledninger og
principafgørelser.
Sådanne undersøgelser foretages i dag af Ankestyrelsen
fra tid til anden, men der er fra civilsamfundets side et behov for nærmere at kunne følge med i, om der på forskellige
områder har udviklet sig en lovstridig eller en på andre måder
kritisabel praksis, og om der er behov for revision af visse
regler.
Rådet skal bestå af en bestyrelse og et sekretariat, der skal
udfærdige målrettede relativt korte beretninger, som dokumenterer praksis, fokuserer på et specifikt problem, og
som munder ud i en anbefaling til den relevante minister og
Folketingsudvalg.
Rådet skal ikke behandle personklager eller konkrete sagsrelaterede henvendelser, men af egen drift tage de temaer op,
som bestyrelsen vælger at prioritere.
Rådet skal, bortset fra en finanslovsbevilling som driftsgrundlag, være uafhængigt af det offentlige. Hvis driften kan etableres på basis af fondsmidler og anden privat støtte, vil dette
principielt være at foretrække, men en sådan finansiering vil
formentlig være vanskelig at få tilvejebragt.
Sekretariatet kan bestå af en erfaren leder, et par fuldtidsmedarbejdere, og for resten af studentermedhjælpere,
praktikanter med videre, svarende til et driftsbudget på
4-5 millioner kroner årligt. Bestyrelsen kan bestå af interesserede organisationers repræsentanter fra blandt andet
Institut for Menneskerettigheder, Advokatsamfundet,
Socialrådgiverforeningen, Danske Handicaporganisationer,
Ældresagen med flere.

ADVOKATRÅDET ANBEFALER
· at der nedsættes et uafhængigt og permanent råd,
som kan skabe en balance og modvægt over for
Socialministeriets og Ankestyrelsens vidensfordel.
Artikel fra Advokatrådets folder ”Retssikkerhed i forvaltningen”
2015.
Hele folderen kan ses på: www.advokatsamfundet.dk/

16

førtidspensionisten 1/2016

Det er et forslag som landsforeningen for førtidspensionister har foreslået for år tilbage, men det er godt at
Advokatrådet også mener at der er behov for en tænketank.
I det hele taget er Advokatrådets oplæg til en bedre
retssikkerhed på det kommunale sagsbehandlings område helt i tråd med vores opfattelse.
Carl-Erik Nielsen, landsformand.

Grænsesøgende
afgørelsespolitik
Advokatrådet finder det retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, at
forvaltningen har mulighed for en
grænsesøgende afgørelsespolitik
med henblik på at reducere driftsomkostninger uden nogen konsekvenser for forvaltningen.

Forvaltningen bør ikke kunne indrette sin praksis efter, at det
ikke har nogen form for negative virkninger, når den giver
afslag på, reducerer kvaliteten af eller ophæver en løbende
ydelse som for eksempel et vist antal hjemmehjælpstimer
eller antallet af timer til personlig assistance eller ledsagelse.
Forvaltningen bør, når den udarbejder budgetter, inddrage
en beskrivelse af de retlige forpligtelser, som den er underlagt.
Selvom borgeren får medhold i sin klage efter 10-12 måneders sagsbehandling i ankeinstansen, opnår borgeren typisk
kun en økonomisk kompensation i form af erstatning, hvis
borgeren kan dokumentere et økonomisk tab. Det kan for
eksempel sociale klienter næsten aldrig, alene fordi de ikke
har råd til at betale for tilsvarende privat hjælp. Dermed kan
forvaltningen opnå en berigelse i form af besparelsen ved
ikke at udbetale en løbende ydelse.
Det tab borgeren har lidt i form af afsavn og tab af livskvalitet
er en ikke-økonomisk skade, og den kompenseres kun, når
der er særlig lovhjemmel til at godtgøre den form for tab. At
kommunen samtidig har opnået en besparelse har i denne
forbindelse ikke betydning. Borgeren er dermed dårligt stillet,
også selvom borgeren vinder sin klagesag og får fuldt medhold.

ADVOKATRÅDET ANBEFALER
· at klageinstansen bør have både ret og pligt til ex officio
inden for en kort frist at tage stilling til, om en klage bør tillægges opsættende virkning. Det kan overvejes, om opsættende virkning skal afhænge af graden af de virkninger, som
tabet af ydelsen får for borgerens livskvalitet, og · at der
skabes en lovhjemmel for godtgørelse af ikke-økonomisk
tab, således
- at den borger, der får medhold i ankesagen, skal stilles på
samme måde, som hvis borgeren ikke var blevet frataget
den sociale ydelse, som borgeren oppebar ved sagens
begyndelse, og
· at kommunen som udgangspunkt skal lægge den fulde
berigelse/besparelse fra sig og overføre denne til borgeren.
Dermed fjernes forvaltningens besparelsesincitament,
og i stedet bliver fokus rettet på at træffe korrekte materielle
afgørelser.

Artikel fra Advokatrådets folder ”Retssikkerhed i forvaltningen” 2015.
Hele folderen kan ses på: www.advokatsamfundet.dk/

Retsmidlet opsættende virkning – det vil sige, at en afgørelse
først får virkning, når den er endeligt stadfæstet – vil i vidt
omfang forebygge de negative resultater af en grænsesøgende kommunal afgørelsespolitik.
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MÆRKESAGER 2016

1
3
5

Focus på at sagsbehandlingen foregår efter lovgivningen
og er så kortvarigt som mulig.

2

Oprettelse af sociale/beskæftigelses bruger og klagenævn til
behandling af forsømmelser i forbindelse med forvaltnings/
retssikkerhedsloven.
Dette burde være sammensat af repræsentanter fra bruger
organisationer, jurister og socialrådgivere.

Få afskaffet den økonomiske ægtefælle/samleverafhængighed for førtidspensionister.

18

4
6

Fremme jobmulighederne for fleksjobbere.

Udbredelse af landsforeningens folder ”.

7
8

(GRATIS) Social/beskæftigelses domstol,( i stedet for
Ankestyrelsen) under landsretten. Derved hurtigere afgørelse.

Socialt samvær for vores målgruppe for
dermed at forebygge ensomhed.

Arbejde på at bibeholde førtidspensionen,
også efter at man overgår til folkepension.

førtidspensionisten 1/2015
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Afskaffelse af brøkpension.
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Ballerup
BESTYRELSE:
Kasserer/sekretær: Helle Minerth
It-ansvarlig: Per Larsen
Bestyrelsesmedlem: Anette Søberg
Bestyrelsesmedlem: Frank Jacobsen
Kontaktpersoner:
Gert Sørmer-Sørensen, tlf. 20 83 34 93 og
Helle Minerth, tlf. 44 65 92 86/81 18 08 32
e-mail: minerthhelle@yahoo.dk
Vi mødes hver tirsdag og torsdag kl. 15 –
17.00 på Tapeten lokale A, Magleparken 5
C, 2750 Ballerup og hygger med te, kaffe
og spil. Derudover arrangerer vi ture og
aktiviteter ud af huset. Se vores hjemmeside www.fortip.dk

Bornholm
Kontaktperson:
Carl-Erik Nielsen
Stengade 8, 3700 Rønne
Tlf. 21 72 30 06
E-mail: carle@nielsen.tdcadsl.dk

4-kløveren
Kontaktperson:
Formand: Susanne K. Jensen
tlf. 98 31 72 17.
Kontakt rådgiver: Ea V Jensen på tlf. 40
75 99 09 mellem 16 og 18 i hverdagen og
læg en besked på telefonsvarer, så ringer
hun dig op eller mail eavolfgang@live.dk
Vi er en forening for førtidspensionister,
efterlønnere og folk, der er sygdomsramte og måske er på vej til enten førtidspension eller fleksjob. Vi mødes hver
tirsdag i Asylgården i Gudumholm fra kl.
9.30 til 12.00.
Vi hygger os sammen med en kop kaffe/
te og rundstykker, pris: 10 kr.
Tager på ture og har banko hver måned.

Hillerød
KONTAKT OS:
Frivilligcenter Hillerød
Kulturværkstedet, Fredensvej 12C,
3400 Hillerød
Tlf 48 24 19 07 / Mobil 20 89 07 59
E-mail: info@frivilligcenter-hillerod.dk
(send en e-mail)
Åbningstider: Kontoret er åbent mandag-torsdag, kl. 10-14 og efter aftale.
Borgercaféen er åben tirsdag og onsdag,
kl. 10-14 og torsdag kl. 10-16.

Horsens
Formand:
Karin Jensen
Tlf. 23820497
E-mail: karin_jensen@fibermail.dk
Sekretær:
Hanne Arentoft
Tlf. 50415448
E- mail: hannearentoft@hotmail.com
Kasserer:
Solvej Graversen
Tlf. 75625137- 61463383
E- mail: sunway@mail1.stofanet.dk
Vi mødes hver onsdag kl10.00 til 11.30 i
Sund By butikken Åboulevarden 52 til en
kop kaffe og en gang om måneden tager
vi på en tur ud af huset.
I år går vores sommertur til Reepark i
Æbeltoft.

1·

januar

2016 · 13. årgang

Holbæk
BESTYRELSEN:
Henrik Pedersen
Holbæk, Tlf. 42 43 10 62
E-mail: henrik@forfleks4300.dk
Kasserer
Niels Pedersen
Holbæk
E-mail: kasserer@forflrks4300.dk
Bestyrelsesmedlem
Inge Aagaard
Holbæk
E-mail: inge@forfleks4300.dk
Foreningens hjemmeside:
www.forfleks4300.dk
Vi har telefontid:
mandag, tirsdag og torsdag
mellem kl. 15.00 - 18.00
på telefon 21 95 12 30
Facebook:
https://www.facebook.com/groups/forfleks4300/

Medlemskabet koster:
Kr. 200 pr. person og kr. 300 for samboende par. Pr. år. Støtte medlemskab
koster kr. 100 pr. år. Og kan indbetales
i Sparekassen Sjælland Reg. nr. 0520
Konto nr. 581022 HUSK AT OPLYSE DIT
NAVN OG TELEFON NUMMER
Vores cafe holder til på Holbæk
Seminarium, Seminarieparken 2, 4300
Holbæk. Lokalet hedder ”klippehulen
26” (i daglig tale Grotten) Og vi har åben
tirsdage i ulige uger fra kl. 16.00 – 18.00.
Andre arrangementer vil blive offentliggjort på facebook og på hjemmesiden
Er du Førtidspensionist, Fleks- og
Skånejobber, Langtidssyg eller i et
Ressource- og Afklaringsforløb.
Og har du lyst til at være med i en forførtidspensionisten 1/2016
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ening i dit lokalområde? Så kontakt os
og hør nærmere.
Formålet med foreningen er:
At vi efter bedste evne kan hjælpe dig
med råd og vejledning.
Vi kan tilbyde dig, at tage med til møder
f.eks. på Kommunen eller andre steder,
hvor der kan være behov for det, som
din bisidder.
Vi har lavet en cafe hvor vi kan tilbyde
socialt samvær med ligestillede, skabe
et socialt netværk, hvor vi kan mødes,
hjælpe hinanden og hygge os sammen.
Vi kan arrangerer foredrag, ture med
madkurven, kortspil, petanque, bowling,
sommer/julefest eller andre spændende
ting.
Har du en god ide så besøg os i vores
cafe.

Kerteminde
KONTAKT OS:
Formand: Elisabeth Larsen
Grønløkkevej 14, 5330 Kerteminde
Foreningens telefon: 41 19 97 00
E-mail: info@lffkerteminde.dk
Vi afholder fast Åbent Hus/Hyggefredag
i LIGE UGER kl. 13-16, hvor foreningen er
vært med te og kaffe. De der nu har lyst
medbringer mundgodt efter eget ønske.
Vi holder til på Mødestedet, Strandvejen
10c, 5300 Kerteminde.
Aktiviteter i øvrigt:
Ud over Hyggefredagene arrangerer
foreningen andre aktiviteter og ture (i
gennemsnit en gang om måneden).
Se venligst mere herom på vor hjemmeside: www.lffkerteminde.dk
eller scan QRkoden:

Første Hygge-Fredag efter ferien finder
sted d. 12 / 01 - 2016
Mange sommerhilsener fra Bestyrelsen
Alle ønskes en rigtig dejlig sommer
Vi ønsker Jer Alle en rigtig Glædelig
Jul samt et Godt Nytår.
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Nordfyn
BESTYRELSEN:
Formand: Dorte Sørensen
Søndersøvej 411, 5471 Søndersø
Tlf. 22 77 74 29
E-mail: dorte20@hotmail.com
Næstformand: Lis Pjengaard
Bogmose 24, Skovby Sand,
5400 Bogense, Tlf. 40 57 50 96
E-mail: lispjengaard@gmail.com
Kasserer og landsbestyrelsen:
Dorthe Bondesen
Svinget 27, 5450 Otterup
Tlf. 20 88 58 29
E-mail: db_bondesen@yahoo.dk
Sekretær: Vibeke Rasmussen
Chr. Koldsvænget 8, 5471 Søndersø
Tlf. 64 84 14 07, mobil 40 59 70 26
E-mail: vib_ras@hotmail.com
Sup. I landsbestyrelsen:
Lis Pjengaard
Bogmose 24, Skovby Sand
5400 Bogense, Tlf. 40 57 50 96
E-mail: lispjengaard@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Hanne Høj Laursen
Rosenlunden 24, 5471 Søndersø
Tlf.42 50 28 44,
E-mail:hanne-hoej@saknet.dk
Sup.
Ida Rasmussen
Østrupskovsvej 51, 5450 Otterup
Tlf. 26 74 41 96
E-mail: ida_oestrup@hotmail.com

Nordjylland
KONTAKT PERSONER, RÅDGIVER OG
BESTYRELSESMEDLEMMER:
Bestyrelsesformand:
Lona Nørlev
9800 Hjørring, Tlf. 98 99 16 26
Mobil: 20 68 14 18
E-mail: lona9800@gmail.com
Kasserer: Birthe Gotfredsen
Bedelundvej 39, 9830 Tårs
Tlf. 98 95 84 02
Sekretær: Lis Olesen
Idræts Alle 127 S, 9800 Hjørring

Vi holder til i Forsamlingsbygningen
Østergade 9, 9800 Hjørring
Hver onsdag i lige uger fra kl. 14.00-16.00
Vi beder om at I viser hensyn
til vores privatliv og kontakter
os på hverdage og i dagtimerne.

Aktiviteter i 2016 for Lokalforeningen
for Førtidspensionisterne i
Nordjylland:
Vi har fremmøde i vores lokalforening
hver anden onsdag i lige uger året rundt
og hjælper medlemmer med deres
problemer med kommunen i forbindelse
med sager vedr. pension/sygdom, langtidssyge og fleksjob.
Vi har i vores forening ikke nogen fast
aktivitetskalender, men stiller op ved
særlige lejligheder og interesserede er
velkommen til en uforpligtende snak og
en kop kaffe.
Her er der også muligheder for vores
medlemmer at deltage i de aktiviteter / hobbyarbejder som findes i
Forsamlingsbygningen og man kan købe
mad, kaffe og kage i bygningens kantine.
En lille påmindelse, hvis I flytter, vil vi
gerne vide det, så I bliver ved med at få
bladet tilsendt.

Roskilde
Formand: Kate Nelausen
Ringparken 40. st.tv, 4000 Roskilde
Mobil: 28 29 52 05
E-mail: k-n@webspeed.dk
Næstformand
Jørgen Rasmussen
Gyvelvej 71, 1. tv., 4000 Roskilde
Tlf. 46 36 15 13
Mobil: 40 42 67 58
E-mail: jorgen-elli@mail.tele.dk
Kasserer: Birgit Christensen
Wiemosen 18 1. tv, 4000 Roskilde
Tlf. 46 38 42 10
Mobil 53 53 07 75
E-mail: birgit.christensen@post3.tele.dk
Vores værested er:
Kulturhuset Kildegården.
Helligkorsvej 5. 1. sal lokale 106
4000 Roskilde.
Mødedage og tidspunkt:
Hver tirsdag kl. 12-15
Pris for medlemskab er 300 kr. pr år.
Vi starter gerne med socialt samvær over
en kop kaffe eller the samt brød og
pålæg.
Kan købes for kr. 20,-

Aktiviteter:
Mange spændende foredrag:
Banko
1stor udflugter med bus, samt kulturelle
mini udflugter.
Tøjdemonstration
Bowling, Petanque og mange andre ude
og indendørs spil
Sommerfest
Julefrokost
Delvis egen betaling ved arrangementer.
Vi optager også medlemmer,
Som langtidssyge, fleks-og skånejobber,
samt efterlønner og
folk som venter på at få en førtidspension.
HUSK VI ER DER FOR DIG OG VI ER
ALLE LIGE STILLEDE
Du er velkommen til at komme forbi, og
se hvem vi er. Vi giver en kop kaffe.
Eller henvende dig til formanden og få
tilsendt en aktivitets kalender
Sidste gang inden jul er d.15. dec. Vi
starter op igen d. 5. januar 2016
Vi ønsker alle en rigtig God Jul samt et
Godt Nytår

Struer/Thyholm
BESTYRELSEN:
Formand: Bente F. Stougaard
Tlf: 30704687
E-mail: bentefs@hotmail.dk
Kasserer: Hanne Nørgaard
Bestyrelsesmedl.: Benny Hørbye
Bestyrelsesmedl.:Yvonne Jensen
Bestyrelsesmedl.:Knud Erik

Vi mødes d. 1. og. 3. onsdag i måneden til
kaffe og brød, samt hyggeligt samvær.
Mødested:
Aktivitetscentret, Skolegade 5, Struer
mødelokale 6.
Derudover har vi diverse udflugter og
aktiviteter i løbet af året. vi har hvert år en
grill-dag samt julefrokost.
Andre arrangementer kan være forskellige og medlemmerne får en årskalender.

Vi holder sommerferie i juli måned.
Kig forbi, alle er velkomne.

Thy/Mors
BESTYRELSE:
Formand: Pia Correll Mouritsen
7900 Nykøbing Mors,
Tlf. 97 72 07 34 & 22 95 07 34
E-mail: pia.c.mouritsen@live.dk
Næstformand: Niels Henning Poulsen
7755 Bedsted
Tlf: 97 94 57 94 & 50 97 00 39
E-mail: nielshenning.poulsen@gmail.com
Kasserer: Alvilda Nielsen
Dragstrup, 7950 Erslev,
Tlf. 97 74 40 47 & 30 27 32 81
E-mail: alvilda60@gmail.com
Sekretær: Lilly Sørensen Bach
7900 Nykøbing Mors, Tlf. 30 66 78 22
E-mail:kelli@mail.dk
Aktiv bestyrelsesmedlem: Lona Nielsen
Ø. Jølby 7950 Erslv
Tlf. 97 74 14 81 & 23 26 72 11
E-mail: jens-joergen@mail.dk
Suppliant: Dorthe Poulsen
7755 Bedsted
Tlf: 97 94 57 94 & 51 88 72 61
E-mail: poulsen.dorthe@gmail.com
Suppliant: Birte Overgaard
7950 Erslev
Tlf.: 97 74 15 47 & 29 64 39 05
E-mail: birteovergaard@yahoo.dk
Hjemmeside:
www.foertidspensionisterthymors.dk

evt. en udflugt, kort sagt man bestemmer helt selv. Men vi hygger os og får
altid en god snak.

www.foertidspensionisterthymors.dk

Vamdrup
BESTYRELSEN:

Bestyrelse pr. 14. marts 2015:
Else Nesgaard, formand
Alice Andersen, kasserer
Merete Schmidt, bestyrelsesmedlem
Lone Lund, suppleant
Birgit Petersen, suppleant

Vordingborg
KONTAKTPERSON/ BISIDDER
Bent Ejlert Hansen
Elme Allé 18 st.t v, 4760 Vordingborg
Tlf.: 24 84 96 02
E-mail: bent.ejlert@hansen.mail.dk

Hvis der er nogen I Vordingborg der
har lyst til at være, med i bestyrelsen og
dermed være med til at lave noget for
andre og deltage i socialt samvær så ring
eller skriv.

Aalborg
Arrangementer:
Vi afholder et medlemsmøde hver
måned, dog ikke maj, juni, juli og august.
Program med tid, sted og emne udsendes til vore medlemmer.
Åben Rådgivning:
Sted:
De Frivilliges Mødested
Skovparken, Østergade 37
7900 Nykøbing Mors
Tid:
2. og 4. tirsdag hver måned
kl. 13.30 til 15.30
Åben Rådgivning og Hyggeklub:
De Frivilliges hus
Nytorv 8, 7700 Thisted
Tid:
1. og 3. onsdag hver måned
kl. 14.00 til 16.00

Formand: Ea V Jensen
mobil 40 75 99 09, der kan lægges en besked på telefonsvaren og Ea ringer dig/
jer op eller mail på eavolfgang@live.dk
Foreningen Aalborg
Vi har lige afholdt vores generalforsamling med god succes, alle poster blev
besat, dejligt når det kører.
Vi mødes den sidste torsdag i måneden
på Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg fra kl.
13 til 15.
Alle er velkomne, der er kaffe på kanden,
hvis vi ikke er på tur med Peder som
planlægger.
Man kan også vælge at tjekke vores
gruppe på facebook - foreningen for
førtidspensionister, fleks/skåne og langtidssyge.

I hyggekluben laver vi det vi har lyst til
lige fra ingenting til spil, håndarbejde
førtidspensionisten 1/2016
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Aarhus
KONTAKTPERSONER:
Ulla Lund Jensen
Mobil: 26 28 34 43
Birgitte Medum
Mobil: 29 82 69 50

Ternebakken 133
8700 Horsens
Telefon 51 33 92 83
Tidsbest. 7.30 - 18.00

Terningskast
Brugernes Bazar i
Odense 2015.
Husk at i kan deltage
sidst i august 2016.
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Landsforeningen for Førtidspensionisters ·

Landsbestyrelsen

Landsformand

Næstformand

Landskasserer

Carl-Erik Nielsen
Stengade 8, 3700 Rønne
Tlf. 21 72 30 06
E-mail: carle@nielsen.tdcadsl.dk

Hanne Skallebæk
E-mail:
hanne_skallebaek@hotmail.com
Tlf. 20 12 37 90

Alvilda Nielsen
Dragstrupvej 67, Dragstrup
7950 Erslev
E-mail: alvilda60@gmail.com
Tlf. 97 74 40 47

Næstformand

Landssekretær

Helle Minerth,
tlf. 44 65 92 86
E-mail: minerthhelle@yahoo.dk

Birthe Gotfredsen
Bedelundvej 39
9830 Tårs
Tlf. 9895 8402
Email: bigtrolderik@mail.dk

Alle lokalforeningerne deltager i Landsbestyrelsen med en repræsentant og en suppleant.

Landsforeningen for Førtidspensionisters ·
Næstformand
Hanne Skallebæk
Email:
hanne_skallebaek@hotmail.com
Tlf. 20 12 37 90

Fleksudvalget

Birthe Gotfredsen
Bedelundvej 39
9830 Tårs
Tlf. 9895 8402
Email: bigtrolderik@mail.dk

Ea V. Jensen
Tlf. 4075 9909
Email: eavolfgang@live.dk
Carl-Erik Nielsen
Stengade 8
3700 Rønne
Tlf. 21723006
Email: carle@nielsen.tdcadsl.dk

Støt vore
annoncører
de støtter os...

Landsforeningens formål
1. Foreningens formål er at arbejde for bedre vilkår for
nuværende og fremtidige førtidspensionister, og
langtidssyge, fleks – og skånejobbere.
2. At deltage aktivt og seriøst i den løbende debat vedr.
nuværende og fremtidige førtidspensionister, langtidssyge, fleks – og skånejobbere.
3. At søge retssikkerheden i forvaltningen fremmet ved

behandling af sager vedr. førtidspension, langtidssyge
fleks – og skånejobbere.
4. At oplyse Folketinget og befolkningen om levevilkårene
for nuværende førtidspensionister og for fremtidige
ansøgere om førtidspension, fleks eller skånejob.
5. At støtte en landsdækkende opbygning og synliggørelse af foreningens formål og virke.
6. Foreningen er partipolitisk og religiøs neutral.

førtidspensionisten 1/2016
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Afsender adr.:

Landsforeningen for Førtidspensionister
v/Carl-Erik Nielsen
Stengade 8
3700 Rønne

Frisør
I dit hjem, plejehjem,
hospital
Dameklipning 300,Herreklipning 250,Rabat v. flere bestillinger
m.v.h. Valentina

Tlf. 26 41 41 26

Ternebakken 133
8700 Horsens
Telefon 51 33 92 83
Tidsbest. 7.30 - 18.00

