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Siden sidst...
I det halve år der er gået siden sidste landsblad har
ca. 12 af vores frivillige været på bisidderkursus og
der har været afholdt en temadag, med erfaringsudveksling hvor der blev udarbejdet et spørgeskema som vi vil lægge ud på facebook, hvor ikke
førtidspensionister kan svare på hvordan deres syn
på og opfattelse er af førtidspensionister. Dette
fordi der i en undersøgelse af førtidspensionisters
trivsel, blev konkluderet at når man har modtaget
førtidspension i nogle år får det bedre.
Dette bliver oversat til at førtidspensionisterne
bliver raskere, hvilket ikke er tilfældet, men at de
får en bedre livskvalitet når de får mulighed for at
indrette hverdagen efter deres handicap.
Atter en gang har Landsforeningen fået afslag på
vores SATS-puljeansøgning ( se side 9 ) . Sammen
med afslaget fik vi at vide at der i det kommende
år vil være mulighed for at søge en pulje til lokal
integration af førtidspensionister, med det formål
at skabe øget livskvalitet og sociale aktiviteter.
Denne pulje vil vi naturligvis søge.
På landsmødet 2010 blev det enstemmigt besluttet at vi skulle udmeldes af Pensionisternes
samvirke. Det vil medføre at i ikke længere vil få
rabatkort.
I den løbende debat om reform af flekxjobordningen og førtidspension, er der ikke kommet
noget brugbart set fra vores synspunkt. Det eneste

konkrete er at der atter en gang bliver foreslået at
unge psygisk syge under 40 år, skal have midlertidig førtidspension. Til det har Landsforeningen
svaret at det er i orden, forudsat at der er behandlings mulighed fra dag et og at der løbende bliver
fulgt op på behandlingen og skulle det vise sig at
der sker en forbedring, skal der laves målrettede
tiltag som vil gøre borgeren i stand til at komme
ud på arbejdsmarkedet.
Det skal her nævnes at der i forvejen i den gældende lovgivning er mulighed for tilkendelse af
midlertidig førtidspension, men borgeren bliver
ikke mere rask eller arbejdsmarkedsparat af den
ofte meget lange sagsbehandlingstid.
Påstanden om at man ikke skal parkere unge mennesker på en livslang ydelse, fordi det er synd for
borgeren, holder kun vand hvis der er mulighed
for behandling. Hvis der er mulighed for behandling skal man så ikke først og fremmest sørge for at
gøre det så hurtigt som muligt?
Er behandling ikke mulig, er der vel ikke andre
muligheder end førtidspension og så er det vel
ikke synd for borgeren at parkere vedkommende
på en livslang ydelse.

I ønskes alle en god jul samt et godt nytår!
Carl-Erik Nielsen
landsformand

Forsidefoto: C-E.
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Midlertidig udligningsskat
på store pensionsudbetalinger
Der skal betales udligningsskat af store pensionsudbetalinger i perioden fra 1. januar 2011
til og med 2019. Det berører bl.a. livrenter, tjenestemandspensioner, ATP Livslang Pension,
ratepensioner og folkepensionens grundbeløb. Derimod skal du ikke betale udligningsskat af
kapital-, førtids- og invalidepensioner.
Når SKAT beregner din udligningsskat, giver SKAT dig et bundfradrag på 362.800 kr. (2010).
Det betyder, at udligningsskatten kun trækkes af den del af dine samlede pensionsudbetalinger, som overstiger dette beløb. Hvis du er gift, og en af jer ikke udnytter sit bundfradrag, kan
I få overført op til 121.000 kr. (2010) af bundfradraget til den anden af jer.

Se

Udligningsskatten er på 6 pct. i 2011-2014. Fra og med 2015 sænkes skatteprocenten med 1
procentpoint årligt. Fra 2020 skal der ikke betales udligningsskat mere.

hvad

dine ydelser

er for

2011:

Nye satser for 2011 på det sociale område kan ses på Landsforeningens hjemmeside www.foertidspensionist.dk
under punktet Lovgivning/Nye satser
pr.01.01.2011
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Opsat pension
Alle ældre, der har nået folkepensionsalderen, kan vælge at udskyde folkepensionen og
deltage aktivt på arbejdsmarkedet i væsentligt omfang mod senere at få forhøjet den løbende folkepension med et tillæg for opsat pension.

Grundlæggende principper
Mens folkepensionen er opsat optjenes ret til at få forhøjet
den senere folkepension med en procentdel – venteprocenten. Venteprocenten forhøjes jo længere tid pensionen opsættes.
På denne måde kan en person, der ønsker at arbejde i væsentligt omfang efter at folkepensionsalderen er nået, og som
derfor ville få sin løbende folkepension nedsat på grund af
arbejdsindkomst, vælge i stedet at opsætte pensionen til et
tidspunkt, hvor vedkommende ikke har arbejdsindkomst.

Hvornår og hvor længe kan pensionen opsættes
•
•
•

•

Folkepensionen kan opsættes på det tidspunkt, hvor den
ældre når folkepensionsalderen.
En person, der allerede har modtaget folkepension i en
periode, kan også vælge at opsætte pensionen.
Det er muligt at opsætte sin folkepension, selv om pensionen har været opsat én gang tidligere. Man kan altså
opsætte sin folkepension i to perioder.
Folkepensionen kan opsættes op til i alt 10 år.

Anmodning om opsat pension
Folkepensionen opsættes ved anmodning til kommunen.
Det er en forudsætning, at der er søgt om folkepension.
Ansøgningerne kan indgives samtidig.

Beskæftigelseskrav – 1000 timers arbejde om året
Formålet med opsat pension er at give de personer, der
ønsker at deltage aktivt på arbejdsmarkedet efter pensionsalderen, mulighed for at udskyde folkepensionen for derefter at
få en højere pension.

Er beskæftigelseskravet ikke opfyldt for et kalenderår, optjenes der ikke venteprocent, og der kan ikke udbetales tillæg
for denne periode. I stedet udbetales et engangsbeløb, der
svarer til den folkepension, der ville være udbetalt, hvis pension ikke var opsat.
Man bliver ikke pensionist ved at få udbetalt engangsbeløb,
og opsætningen af pensionen fortsætter.

Beregning af venteprocent
og tillæg til folkepensionen
Opsætningen ophører fra den 1. i måneden efter, at den ældre
har meddelt kommunen, at vedkommende ønsker at overgå
til folkepension. Opsætningen ophører automatisk efter 10 års
opsætning.
Når den ældre vælger at overgå til folkepension, udregner
kommunen venteprocenten, og den løbende folkepension
forhøjes med denne procentdel i resten af pensionistens
levetid.
Venteprocenten opgøres som forholdet mellem det antal
måneder, pensionen har været opsat, og den gennemsnitlige
middellevetid for personer på den alder, som borgeren har
ved overgangen til folkepension. Middellevetiderne offentliggøres hvert år af Pensionsstyrelsen.

Eksempler på beregning af venteprocent
og tillæg for opsat pension
En enlig fylder 65 år i september 2010 og vælger umiddelbart
at opsætte sin folkepension. Opsætningen bringes til ophør,
da den pågældende fylder 69 år i 2014, dvs. efter i 4 år eller 48
måneder.

Det er derfor en betingelse for optjening af venteprocent og
ret til tillæg for opsat pension, at den, der har opsat sin folkepension, har indtægt ved personligt arbejde i mindst 1000
timer hvert kalenderår.

Beskæftigelseskravet har været opfyldt i alle opsætningsårene. Der skal derfor udbetales folkepension med tillæg for hele
opsætningsperioden fra 1. oktober 2010.

I de år, hvor opsætningen påbegyndes og/eller afsluttes i
løbet af året gælder beskæftigelseskravet forholdsmæssigt.
Opsættes pensionen fra 1. juli, skal der altså arbejdes mindst
500 timer i resten af året.

Middellevetiden for 69-årige antages fx at være 178 måneder
i 2013. Middellevetiden i 2013 kendes ikke på nuværende
tidspunkt. Middellevetiden i 2013 der skal anvendes, vil blive
offentliggjort af Pensionsstyrelsen inden 2013.

Den enkelte skal efter hvert år dokumentere overfor kommunen, at have arbejdet mindst 1000 timer.

Venteprocenten er dermed 48 måneder/178 måneder, dvs. 27
pct. i resten af pensionistens levetid.

Kommunen skal hvert år afgøre om beskæftigelseskravet har
været opfyldt i det forløbne år.

Tillægget for opsat pension udgør 27 pct. af den udbetalte
pension i øvrigt i 2013.

Både arbejde som lønmodtager som arbejde ved selvstændig
virksomhed kan medregnes.

førtidspensionisten 1/2011
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Nu er det muligt at købe
privat socialrådgivning!
Af Susanne Obel Frydkjær, privat socialrådgiver og supervisor, tlf. 5099 6699

Tirsdag d. 12/10 2010 fejrede foreningen af førtidspensionister i Vendsyssel deres 10 år jubilæum og jeg var inviteret til
at komme med et oplæg om ”fremtiden”. Desværre var der
ikke så mange der havde taget imod foreningens tilbud om
at deltage, men det er mit helt klare indtryk at de der deltog
havde et par gode timer. Der var en dejlig stemning og en vis
spørgelyst blandt deltagerne, særlig rettet til formanden for
beskæftigelsesudvalget, som også deltog.
Jeg var inviteret i min rolle som selvstædig socialrådgiver.
Forinden havde jeg haft et godt møde med bestyrelsen hvor
vi drøftede muligheden for at indgå i et samarbejde således,
at foreningen kan henvise til mig, hvis de har borgere der har
brug for mere hjælp end foreningen kan tilbyde.
Som I måske har set i DR tv-avisen i august måned var der et
indslag om brugen af privat socialrådgiver, da flere og flere
vælger at købe bistand fra en socialrådgiver, når de har en sag
på Jobcentret, og jeg blev i den forbindelse interviewet sammen med en af mine kunder. I det følgende vil jeg fortælle lidt
om, hvad jeg som privat socialrådgiver kan hjælpe med.

Hvem er jeg?
Oprindelig er jeg kontoruddannet, men i 1994 afsluttede
jeg en socialrådgiveruddannelse fra Aalborg Universitet.
Siden jeg blev færdig med min uddannelse, har jeg arbejdet
indenfor arbejdsmarkedsområdet. Jeg har arbejdet som
sagsbehandler for kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og revalidender. Jeg har behandlet ansøgninger
om fleksjob og lavet indstillinger til førtidspension. Jeg har
arbejdet i flere forskellige kommuner og har dermed en bred
erfaring med det kommunale arbejde.
I 2009 besluttede jeg at blive selvstændig rådgiver. Jeg havde
længe ønsket at sidde på den anden side af bordet og da jeg
samtidig gennem de senere år havde oplevet hvordan det
mere og mere handler om økonomi i Jobcentret og mindre
om socialfagligt arbejde, lå løsningen lige for. Jeg ville være
min egen chef og blandt andet hjælpe de borgere der oplever
at sidde fast i det kommunale system.

Min typiske kunde
Min typiske kunde er en sygedagpengemodtager, der har
været sygemeldt i mere end ½ år og som har følgende oplevelser:
•
de kan ikke få kontakt til sagsbehandler, selvom de ringer
og mailer
•
de føler ikke at sagsbehandler hører dem og forstår deres
situation
•
nogle oplever ligefrem at sagsbehandler skælder ud og
er uforskammet
•
de føler at de bliver sendt fra den ene arbejdsprøvning
eller lægeundersøgelse til den anden uden at kommunen
bruger resultaterne til noget

•
•
•
•

de får hele tiden ny sagsbehandler
der er ingen rød tråd i sagsbehandlingen
de tør ikke stille krav til sagsbehandler, fordi de er bange
for at det går ud over deres sag
de oplever kun at de har pligter og ingen rettigheder

Hvordan arbejder jeg?
Jeg dækker hele Danmark, da den primære kontakt sker telefonisk eller pr mail. Når en kunde har kontaktet mig og vi har
aftalt at jeg går ind i sagen, indhenter jeg kundens samtykke
til at hente sagen fra Jobcentret. Når jeg har læst sagen, giver
jeg min vurdering af hvad der skal ske. Herefter er det op til
kunden om denne fortsat ønsker at jeg skal være på sagen
eller om det var nok lige at få min vurdering af tingene.
Jeg har haft enkelte kunder der alene ønsker, at jeg varetager
denne opgave, fordi de har ønsket en vurdering af om deres
sagsbehandler ”var på rette vej”.
Men de allerfleste kunder ønsker, at jeg forbliver på sagen.
Det betyder at min kunde løbende kan kontakte mig for råd
og vejledning eller for konkrete opgaver; mødedeltagelse,
skrivelser til Jobcentret, klageskrivelser ect.
Selvfølgelig er mine kunder forskellige og de kan være på
forskellig forsørgelsesgrundlag men som det fremgår af
ovenstående er det mange fællestræk. Der hvor jeg kan gøre
en forskel er, at jeg kan være den faste støtte som min kunde
kan læne sig op ad. Jeg hjælper med at oversætte det sagsbehandler siger/skriver, jeg kan rådgive min kunde ud fra gældende lovgivningen uden skelen til en kommunal økonomi,
jeg kan deltage i samtaler og lave klageskrivelser, ligesom jeg
generelt kan rådgive om støttemuligheder i forhold til den
sociale lovgivning.
Det er klart at den geografiske afstand kan afholde nogle fra
at have mig med som bisidder til en samtale. Men i så fald kan
det være en mulighed at drøfte sagen telefonisk og jeg kan
komme med forslag til punkter, der skal drøftes med sagsbehandler og dermed ”klæde” min kunde på til den kommende
samtale med sin sagsbehandler.
Ens for mine kunder er, at de oplever en tryghed ved at have
mig på sidelinjen. De kan overlade en ”tovholderfunktion” til
mig og de spørgsmål de ikke tør stille en sagsbehandler, kan
de stille til mig.

Dialogen er vigtig!
Jeg vægter dialogen med sagsbehandlerne meget højt.
Det er ikke min opgave at være en irriterende bisidder, for det
gavner på ingen måde min kunde. Jeg har som kommunal
sagsbehandler siddet overfor utallige bisiddere og der hvor
det bedste og mest konstruktive samarbejde har været, har
været der hvor bisidderen har vist en vis indsigt i tingene og
har forstået hvordan tingene hænger sammen. Sager hvor der
sidder en bisidder og udtaler sig om ting som ikke har bund i
førtidspensionisten 1/2011
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virkeligheden eller lovgivningen ender desværre ind i mellem
med at gå i hårdknude og i værste fald sidder sagsbehandler
og bisidder og småskændes hen over hovedet på den der har
brug for hjælp.
Og det bliver i hvert fald ingen hjælp for borgeren/kunden.
Derfor er dialogen vigtig. Når jeg sidder overfor en sagsbehandler som kan sin lovgivning og som har en erfaring med
det arbejde, han/hun varetager, så går samarbejdet meget
lettere. Vi har en fælles forståelsesramme som betyder at
mange ting ikke behøver diskuteres, vi kan hurtigere komme
til en aftale om hvad der skal arbejdes videre med. Jeg kan
inspirere sagsbehandler og komme med forslag. Som oftest
bliver dette taget godt imod. Det er min oplevelse at jeg
generelt har et godt samarbejde med de kommunale sagsbehandlere.
Der hvor jeg ind i mellem oplever de største udfordringer,
er der hvor der sidder en sagsbehandler som fagligt ikke er
klædt på til sin opgave og som derfor kan opleve min tilstedeværelse som en ”trussel”. Der kan stemningen godt blive
lidt anspændt og i de situationer prøver jeg at gøre mit til at
”opbløde” stemningen, alt sammen til gavn for min kunde.

Er det nødvendigt med en privat
socialrådgiver som bisidder?
Som udgangspunkt – nej.
Det bør ikke være nødvendigt. Men vi har også privatskoler
selvom der findes kommuneskoler og revisorer til at hjælpe os
selvom SKAT tilbyder rådgivning. Når vi vælger at købe os til
bistand er det jo fordi, vi ikke er tilfredse med den service det
offentlige tilbyder os.
Mine kunder oplever at det er en stor lettelse at have en
professionel bisidder. Det kan tage et vis pres væk fra ex den
sygemeldte, at der er en der kan hjælpe / støtte dem under
forløbet, og ind i mellem er det nødvendigt at være kritisk
overfor sagsbehandlerens arbejdsmetoder.
Desværre har jeg set nogle eksempler på helt uforståelige
sagsbehandlinger. Blandt andet har jeg haft en kunde, der
er blevet truet med stop af sygedagpenge alene fordi han
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ønskede at flytte et opfølgningsmøde, så han kunne have et
familiemedlem med til samtalen. Jeg har en anden kunde,
hvor Jobcentret har stoppet hendes sygedagpenge uden at
hun fik en skriftlig begrundelse og en klagevejledning. Og jeg
har en kunde der i snart 2 år har ventet på en afgørelse på sin
revalideringsansøgning på trods af kommunen har udmeldt
en forventet sagsbehandlingstid på 8 uger! Endelig har haft
en ung mor hvis sygedagpenge pludselig ophørte efter 2
år, hvor der stort set intet er sket fra Jobcentrets side. Da vi
påklagede afgørelsen valgte Jobcentret alligevel at forlænge
hendes sygedagpenge og afklare om hun var berettiget til
fleksjob. Selv troede kunden ikke at det kunne betale sig at
klage, ”Jobcentret måtte jo have ret i afgørelsen”.
I sådanne tilfælde kan det være godt at have en bisidder med
en faglig indsigt i tingene.
Jeg har flere kunder der er nippet til at opgive det hele. De
vil ”smide håndklædet i ringen” og raskmelde sig selvom de
langt fra er rask, men de orker simpelthen ikke mere. Det er en
ufattelig stor belastning psykisk af være en sag i et Jobcenter.
I sådanne sager er det vigtigt at de kan drøfte deres situation
med en neutral part, som analysere situationen og opstille
nogle løsningsforslag som den sygemeldte kan overveje.

Hvad med fremtiden?
Som jeg sagde til foreningens jubilæum, så er jeg sikker på at
der bliver et stigende behov for bisidder. Lovgivningen strammes hele tiden og kommunerne er økonomisk presset, så de
vil gøre alt hvad de kan for at spare på de sociale ydelser. Jeg
mener ikke at ”alle bare skal have”, men dem der har ret til en
ydelse, skal også have den, og som borgere må vi alle med
rette kunne forvente at vi mødes som ligeværdige uanset at
den ene er kommunal ansat og den anden er på sygedagpenge/kontanthjælp e. lign.
Gennem flere år har fagforeninger, A-kasser og advokater
været bisiddere, men nu er der et kvalificeret alternativ; de
private socialrådgivere.
Læs mere på min hjemmeside www.frydkjaer.me eller på Dansk
Socialrådgiverforenings hjemmeside www.socialrdg.dk

Førtidspensionister
ud i børnehaver
Landsforeningen af Førtidspensionister har søgt om penge til at oprette en jobformidling,
der kan sende førtidspensionister ud i børnehaver.
Af Irene Stelling/Newspaq

Førtidspensionister vil komme tidspressede børnefamilier til
undsætning.
Mange kommuner har - eller overvejer - at forkorte åbningstiden i daginstitutionerne. Men her kan landets førtidspensionister hjælpe.
Landsforeningen af Førtidspensionister vil nemlig oprette
deres egen jobformidling, der skal sende førtidspensionister,
der ønsker at arbejde, ud i bl.a. børnehaver og vuggestuer.
”Vi har en ansøgning i Beskæftigelsesministeriet og
Socialministeriet om midler til at lave en jobformidling til
førtidspensionister,” siger formanden Carl Erik Nielsen.
Han forestiller sig, at førtidspensionister bl.a. kan arbejde et
par timer om dagen til 120 kroner i timen.
”De kan være i daginstitutioner i ydertimerne og modtage og
aflevere børnene. Det kræver ikke den store pædagogik. Så
kan man udvide åbningstiderne for en billig penge,” siger Carl
Erik Nielsen.

Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, der blandt andet repræsenterer landets pædagoger, kalder det en spændende tanke.
”Vi vil få brug for rigtig meget arbejdskraft på sigt, og derfor er
det en god ide at gøre jobmarkedet større ved at ansætte folk,
der ikke har så meget arbejdsevne,” siger hun.
Bente Sorgenfrey henviser til efterlønsområdet, hvor A-kasser
i øjeblikket opretter vikarbureauer for efterlønnere. Det samme kunne ske blandt førtidspensionister - på sigt.
”For jeg vil ikke nikke ja til, at vi nu bare skal have førtidspensionister ud i børnehaverne i en tid, hvor de fyrer folk. Men der
skal arbejdes på nogle modeller, for behovet for at fastholde
flere på den lange bane er der,” siger hun.
I HK Handel, der organiserer de butiksansatte, vil man give sin
højre arm for udvidede åbningstider. Og førtidspensionister
kunne være en del af løsningen.
”Vi skal dog ikke gå på kompromis med fagligheden, men om
man kunne finde en løsning, så der var en pædagog og en
ufaglært førtidspensionist i ydertimerne, det må man se på i
fællesskab,” siger formand Jørgen Hoppe.

FAKTA
Jobformidlingen:
Landsforeningen af Førtidspensionister har søgt om knap 3,5
mio. kr.
Pengene skal gå til oprettelse
af tre førtidspensionisthuse i
København, Odense og Aalborg.
Til hvert hus skal der ansættes en
socialrådgiver eller arbejdsmarkedskonsulent.
Kontakten til arbejdsgiverne formidles ved, at frivillige opsøger
dem og fortæller om projektet.
Foreningen forventer, at omkring
100 førtidspensionister det første
år vil kunne opnå ansættelse i
“job på løntilskud” på ordinære
vilkår.
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Politisk enighed
om en styrket indsats
mod socialt bedrageri
Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er i
dag blevet enige om, at indsatsen mod socialt bedrageri skal
styrkes.
Med 29 initiativer vil regeringen, Dansk Folkeparti og
Kristendemokraterne sætte bredt ind for at bekæmpe, at folk
snyder og modtager offentlige velfærdsydelser, de slet ikke er
berettiget til.
De 29 initiativer er fordelt på syv områder:
1. Bedre kontrol med ydelser ved ophold i udlandet
2. Bedre kontrol mod dobbeltforsørgelse og sort arbejde
3. Bedre kontrol i og på tværs af kommuner
4. Øget koordineret indsats i udsatte boligområder, herunder ghettoer
5. Bedre opfølgning på den kommunale kontrolindsats
6. Flere kommunale politianmeldelser af socialt bedrageri
7. Et permanent udvalg om bedre kontrol

De væsentligste initiativer:
Kontrolteams i udlandet
Inspireret af blandt andet erfaringer fra Holland og Norge
skal der etableres kontrolteams i udlandet. I første omgang i
Tyrkiet og Spanien og som pilotprojekt i Thailand og Marokko.
Kontrolmedarbejderne skal blandt andet kunne undersøge
i lokale registre, hvordan en person er bopælsregistreret, og
om personen har væsentlige ejendomsbesiddelser, som kan
have indflydelse på retten til offentlige ydelser. Kommunerne
i Danmark vil også kunne bede om at få tjekket oplysninger
om, hvorvidt personer, der rejser på gentagne ferier i Tyrkiet,
Spanien, Thailand eller Marokko, fx ejer en bolig i landene.
Mere intensivt lufthavnstilsyn
Antallet af lufthavnstilsyn skal tredobles. Desuden skal
det eksisterende samarbejde mellem politiet, SKAT og
Pensionsstyrelsen udbredes til flere lufthavne og grænseovergange end Københavns Lufthavn. Tilsynet skal fange modtagere af dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp, som er
rejst ud uden at give besked til a-kassen eller kommunen. Der
er derfor risiko for, at personerne modtager offentlig forsørgelse med urette. Modtagere af kontant- eller starthjælp, som
uberettiget modtager ydelser, mens de er i udlandet, skal
have en mærkbar sanktion, der svarer til de sanktioner, der
gives, hvis man uberettiget modtager hjælp, samtidig med at
man arbejder. Det vil sige, at man ud over det nuværende krav
om at skulle tilbagebetale for meget udbetalt i fx kontanthjælp også vil få nedsat den fremtidige hjælp i en afgrænset
periode.

Øget koordineret indsats i udsatte boligområder,
herunder ghettoer
De hidtidige erfaringer med Fairplayindsatsen og indsatsen
i forhold til at bekæmpe socialt bedrageri viser, at der især i
byområder med en høj koncentration af beboere på offentlig
forsørgelse er konstateret problemer med sort arbejde, illegal
arbejdskraft og socialt bedrageri. Det er derfor vigtigt at intensivere indsatsen i disse områder, hvilket sker via en øget koordineret indsats mod misbrug af fx dagpenge, kontanthjælp og
efterløn. Ved hjælp af konkrete analyser og risikovurderinger
skal der med inddragelse af de berørte kommuner tilrettelægges en systematisk kontrolindsats med fokus på problemerne
i de udsatte boligområder, jf. regeringens udspil ”Ghettoen
tilbage til samfundet”.
Kontrolarbejdet i kommunerne skal indgå i den
kommunale revision
Der er i kommunerne et stadig større fokus på indsatsen
mod socialt bedrageri. Det er vigtigt at styrke kommunernes
indsats mod snyd og at fastholde den kommunalpolitiske
opmærksomhed på området. Derfor skal en gennemgang af
indsatsen mod socialt bedrageri fremover være en fast del
af den kommunale revision, der gennemføres hvert år i alle
landets kommuner.
Bedre og mere praksisorienteret vejledningsmateriale til
de kommunale kontrolmedarbejdere
Arbejdet i det tværministerielle udvalg om bedre kontrol har
vist, at der i dag er en række kontrolmuligheder, som nogle
kommuner tilsyneladende ikke kender eller bruger. Derfor er
det vigtigt, at kommunerne får bedre vejledning om de gældende kontrolmuligheder, så de benytter alle de eksisterende
kontrolmuligheder optimalt.
Et fast, tværministerielt udvalg på kontrolområde
Arbejdet i udvalget har også vist, at der er behov for et permanent udvalg til at koordinere den fortsatte indsats på kontrolområdet. Udvalget skal som sin første opgave udarbejde en
strategi for en mere effektiv og tværgående offentlig kontrolindsats mod socialt bedrageri, hvor erfaringerne fra SKATs
Fairplay-indsats inddrages.
Analyse af barrierer og muligheder for at udnytte
oplysninger og registre mere tværgående
Den øgede digitalisering i både kommuner og staten skal i
videst muligt omfang tænkes ind i kontrolarbejdet. Barrierer
og muligheder for, at myndigheder kan udveksle flere data
og registre, skal derfor analyseres. Det skal ske inden for de
rammer, der er udstukket af Persondataloven og EU´s databeskyttelsesdirektiv.
førtidspensionisten 1/2011
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Jobpræmie skal få enlige
forsørgere ud
på arbejdsmarkedet
Enlige forsørgere, der kommer i arbejde, skal have en jobpræmie. Det fremsætter
beskæftigelsesministeren forslag om i dag.
Af fuldmægtig Maj Lindberg Danø, Arbejdsmarkedsstyrelsen, mail: mld@ams.dk

Jobpræmien er til langvarigt ledige
Enlige forsørgere, som den 2. august 2010
har været ledige i et år, kan få jobpræmien.
Ledige, som har ret til jobpræmien, vil få den
hver måned i 2011 og 2012, hvis de kommer
i arbejde.
Jobpræmien er skattefri og regnes ikke med,
når kommunen beregner boligstøtte eller
tilskud til daginstitutionsplads. Præmien
er en skattefri ydelse på fire procent af den
enlige forsørgers indkomst på op til 15.000 kr.
Dermed kan jobpræmien udgøre op til 600 kr.
om måneden.
Beskæftigelsesminister Inger Støjberg fremsætter i dag et lovforslag om en jobpræmie til enlige forsørgere. Med forslaget
vil enlige forsørgere, der har været ledige i et år, automatisk få
udbetalt en jobpræmie på op til 600 kr. om måneden, hvis de
skifter livet på offentlig forsørgelse ud med et liv på arbejdsmarkedet. Ordningen gælder i en forsøgsperiode på to år.
Ordningen giver enlige forsørgere en ekstra økonomisk
gevinst ved at finde et arbejde, og de bliver i højere grad
motiveret til at komme ud af ledighed. Enlige forsørgere, der
har været væk fra arbejdsmarkedet i lang tid, kan have svært
ved at vende tilbage. I nogle tilfælde er det økonomiske incitament til at komme i arbejde ikke ret stort, fordi mange ledige
mister boligstøtte og tilskud til daginstitution, når de får et
arbejde.

Ordningen træder i kraft den 1. januar
Ordningen træder i kraft den 1. januar 2011. Efter forsøgsperioden vil Beskæftigelsesministeriet evaluere ordningen og
tage stilling til, hvordan erfaringerne kan bruges fremover.

Hvem er målgruppen?
Enlige forsørgere, som den 2. august 2010 har været på fx
dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, revalidering, sygedagpenge i hele det forudgående år kan få jobpræmien. Det
samme gælder personer, der bliver selvstændigt erhvervsdrivende.

HJÆLP!
For at kunne udbygge vort netværk for nuværende og kommende førtidspensionister,
mangler vi kontaktpersoner over hele landet, så vi ad denne vej kan få oprettet flere
lokalforeninger.
Ring til os eller send en e-mail, så vi kan snakke om det.
Tlf. 21 72 30 06 · e-mail: carle@nielsen.tdcadsl.dk

førtidspensionisten 1/2011
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Tage pensionen
med til udlandet
Modtagere af dansk pension har mulighed for at tage pensionen med til udlandet,
når visse betingelser er opfyldt.
Der er forskel på, om en pensionist opholder sig i udlandet i
en kortere periode, eller helt flytter til udlandet. Det er kommunen der skal vurdere, om pensionisten har taget varigt
ophold i udlandet.
Hvis pensionisten kun skal være i udlandet i kortere tid, har
opholdet ingen betydning for retten til pension. Kommunen
skal i dette tilfælde fortsætte udbetalingen. Som midlertidigt
ophold i udlandet anses ophold i almindelighed af indtil 1
års varighed. Gentagne udlandsophold anses normalt kun
for midlertidige, hvis de ikke strækker sig over mere end 3-4
måneder pr. gang, og de samlede udlandsophold ikke strækker sig udover 6 måneder i løbet af 1 år.
Flytter pensionisten varigt til udlandet, skal kommunen tage
stilling til, om betingelserne for at tage pensionen med er
opfyldte.

Ansøgning om at tage pension med til udlandet
Pensionisten skal kontakte kommunen, hvis han eller hun ønsker at flytte til udlandet. Kommunen skal tage stilling til, om
pensionisten kan tage sin pension med til udlandet, og hvilke
dele af pensionen der kan blive udbetalt i udlandet.

Betingelserne for at tage pension med til udlandet

Som modtager af dansk pension i udlandet har du
ansvaret for
•
•

•

•

•
•
•
•

at oplyse om adresseændringer (også sommeradresse og
tilbageflytning til Danmark)
at oplyse om ophold mere end 2 måneder uden for EU/
EØS og Schweiz, hvis du til daglig bor i EU/EØS eller
Schweiz.
at oplyse om ændringer i dine økonomiske forhold,
herunder at være opmærksom på, at de indtægter, der
fremgår af din pensionsmeddelse, ikke afviger væsentligt
fra dine faktiske indtægter
at oplyse om ændringer i dine personlige forhold (indgåelse af ægteskab/separation/skilsmisse/samlivsophævelse/hvis du bliver enke eller enkemand/ændring af
statsborgerskab)
at give os de korrekte oplysninger om din bankkonto
at returnere leveattest og civilstandserklæring hvert år
at være opmærksom på, om din trækprocent på pensionsmeddelelsen pr. 1. januar hvert år er korrekt
at gøre dine pårørende eller andre opmærksom på, at
Pensionsstyrelsen skal orienteres hurtigst muligt ved
dødsfald

Betingelserne for, om pensionisten kan tage pensionen med
til udlandet, afhænger blandt andet af, hvilket land pensionisten ønsker at flytte til.

førtidspensionisten 1/2011
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10 Års Jubilæum
Den 12.10.10 havde vi 10 års jubilæum her i Nordjylland. Det
blev en rigtig god dag og der var en god stemning og selv om
der ikke var så mange af vores medlemmer, der havde valgt at
fejre dagen med os, var det pænt besøgt, der kom en del fra
gaden og deltog i dagens begivenhed.
Lona bød velkommen til såvel indbudte gæster, som dem der
havde valgt at fejre dagen sammen os, hun fortalte om hvordan hun i sin tid blev valgt som formand, netop for 10 år siden
på Hjørring Kro.
Det har været et langt forløb med op og nedture, udskiftninger i bestyrelsen som nu ser ud til at være godt hold og vi
prøver at hjælpe de borgere der er kommet i knibe i systemet
så godt vi kan.
Lona er dog hovedpersonen i det forløb, det er hende der tager med ud som bisidder og får det til at fungere i bestyrelsen.
Vores landsformand Carl-Erik og Inge som kom helt fra
Bornholm, ønskede os Tillykke med Jubilæet og var glad på
vores vegne over vi var nået så langt, og han støtter selvfølge op om vores lille lokalforening. Han talte lidt om hvad
han prøvede at få igennem på ”Borgen” og hvor svært det
var at komme igennem med sund fornuft. Så han mener at
dette Jubilæum og de indbudtes tema, må være at tale om
”Fremtiden”.
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En af de inviterede var Signe Holm Pedersen, som er frivillig koordinator i Forsamlings-bygningen, fortalte om hvilke
foreninger der findes i bygningen og de forskellig værksteder
der er i huset, som alle foreningernes medlemmer er velkommen til at benytte, så som kreative aktiviteter for både han og
hunkøn. Det er gratis at benytte værkstederne, men
man skal dog betale materialerne.
Lilli Damsgaard som er leder af Sundhedshuset i Hjørring,
fortalte om hvad der foregår der og alle er velkommen til at
møde op og få tjekket evt. blodtryk, BMI, blodsukker og få
vejledning om at leve sundt og få hjælp af evt. af diætist.
Susanne Obel Frydkjær som er selvstændig Socialrådgiver/
Supervisor fortalte om hvordan hun hjælper personer med
at komme igennem med deres sager, som måske er gået i
hårdknude hos kommunen og der er virkelig brug for hendes
assistance, da behovet bliver større og større efter alle de
nedskæringer der sker rundt om i kommunerne.
Ivan Leth er formand for Arbejdsmarkedsudvalget, det vedrører fleksjob, aktivering og skånejob, han fortalte lidt om hans
virke for kommunen og hvor svært det egentlig også var for
dem, at få tid og midler til alle de personer så som skulle ud i
fleksjob/aktivering og indrømmede at de faktisk var storleverandør til vores målgruppe og er bevist om at der er en gråzone i forbindelse med fleksjob, skånejob og førtidspension
og han mener at vi i foreningen gør et godt stykke arbejde og
at der er behov os.

Der var en stor spørgelyst blandt gæsterne til panelet og
de kom på arbejde, da det jo var et interessant emne om
”Fremtiden” for os.
Der var også en god interesse omkring maden, kaffen og
kagen. Vi håber at alle blev tilpas forsynet og at det smagte
dem. ” ÅH, hvad skal vi nu tage?”

med blomster og pengegaver. Det var en uforglemmelig dag,
som vi vil se tilbage på med glæde.
Endnu engang tak til alle der gjorde dagen uforglemmelig for
os.

Her vi også sende en stor og hjertelig tak til de private personer og de foreninger som viste os opmærksomhed på dagen,

Bestyrelsen i Foreningen for
Førtidspensionister i Nordjylland

Carl-Erik, Ivan Leth, Lilli Damsgaard, Susanne Frydkjær, Signe Pedersen.
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Oversigt
over regeringens initiativer på
førtidspensions- og fleksjobområdet
En forstærket indsats skal forebygge
førtidspension
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Udviklingsforløb for unge
Kampagne, guide og forsøg med udviklingsforløb
Efteruddannelse for medarbejdere i jobcentrene
Efteruddannelse for lægekonsulenter
Efteruddannelse for socialforvaltninger om førtidspension
Hotline til psykiater for sagsbehandlere i jobcentrene
Kommunerne får nedsat refusion for førtidspension til
20 procent

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads
til personer med færrest ressourcer
8.
9.

En målrettet og mere rummelig fleksjobordning
Lempeligere sanktionsregler for modtagere af ledighedsydelse
10. Bedre forebyggelse af langtidsledighed blandt fleksjobvisiterede
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11. En mere aktiv indsats for ledige fleksjobvisiterede
12. Den statslige fleksjobordning afskaffes for nye visitationer

Førtidspensionister skal have bedre muligheder for at få arbejde
13. Mulighed for tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til førtidspensionister
14. Mulighed for udviklingsforløb til førtidspensionister
under 40 år

Målrettet merudgiftsydelse skal skabe tættere
sammenhæng mellem ydelse og behov
15. De faste ydelsessatser for merudgiftsydelse ændres,
og bagatelgrænsen reguleres
16. Mulighed for merudgiftsydelse til alle personer med
borgerstyret personlig assistance

Kommentar
til regeringens udspil til pensionsreform
Af Carl-Erik Nielsen

Hvis man ser bort fra refusionsreglerne og den foreslåede 40
års grænse i regeringens udspil til en ny pensionsreform, er
der stort set ikke noget af det regeringen foreslår, som ikke er
indeholdt i den nuværende lov.

spørgsmålet om der er den fornødne ekspertise til rådighed
og om det vil fjerne ressourcer fra den øvrige sagsbehandling,
således at de borgere der er over 40 år, vil opleve en betydelig
længere sagsbehandling.

Der er ingen borgere som i dag kan få tilkendt en førtidspension, uden at have en kronisk uhelbredelig lidelse samt ingen
eller en ubetydelig resterhvervsevne, så det må formodes at
ingen som kan behandles får tilkendt førtidspension, så hvem
er det som man vil tilbyde et udviklingsforløb?

Jeg vil foreslå forligspartierne at de sikrer at der er de fornødne behandlingsmuligheder, samt at undersøge hvorfor der er
kommet så mange flere unge under 40 år på førtidspension,
for uden viden om hvorfor kan man ikke forebygge. Vi har
prøvet at finde ud af hvor mange af førtidspensionerne som
er tilkendt unge under 40 år med psykiske lidelser, som er
soldater, men det oplyser beskæftigelsesministeriet at der ikke
er nogen statestik over, det samme bliver oplyst fra Hærens
konstabel og koporalsforening.

Efter den nuværende lov er det ikke kun muligt at hjælpe dem
under 40 år, det er også muligt at tilkende dem en midlertidig
førtidspension, men som det fungerer i dag gør man intet
eller i bedste fald meget lidt for borgeren i den periode hvor
de er tilkendt midlertidig førtidspension. Dette kan skyldes
manglende ressourcer i landets kommuner og der er ikke
meget der tyder på at det bliver anderledes med det udspil
regeringen er kommet med.

Hele regeringens udspil kan ses på landsforeningens hjemmeside www.foertidspensionist.dk eller på beskæftigelsesministeriets hjemmeside www.bm.dk

De unge under 40 år som efter forslaget vil blive tilbudt et
udviklingsforløb, vil være meget ressourcekrævende og så er

førtidspensionisten 1/2011
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DFA

DEN FRIE AFTENSKOLE
7000 Fredericia

Telefon 75 93 31 45
www.denfrieaftenskole.dk
info@denfrieaftenskole.dk

Bedre blodcirkulation i ben og fødder
med Cirkulationstræneren
(Circulation Booster®)

✔ Nem at bruge
✔ Medicinsk udstyr klasse IIA
✔ Reducerer hævelse i fødder
og ankler
✔ Lindrer led & muskelsmerter
✔ Mindsker uro i benene
✔ Over 500.000 solgte apparater
✔ 30 dages fuld returret
Metoden har været brugt af fysioterapeuter i årevis.
Cirkulationstræneren behandler dig hjemme, er nem at
tilslutte og giver hurtige resultater.
Tilfredshedsgaranti: Skulle du efter 30 dage ikke have
opnået den forventede effekt, returnerer du produktet og får
pengene tilbage. Pris: 1.595,- kr incl. ekspedition og levering
(normalpris 1.795,00 kr)

Læs mere og bestil på
www.hjemmetest.dk
Skriv FOD i kodefelt
Kajerødgade 38 • 3460 Birkerød • 45765425 • info@medigroup.dk
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FFVEST

BESTYRELSE:
Formand, bisidder og repræsentant
til landsbestyrelsen: Erik Jepsen,
Klinteskovsvej 6, Helnæs, 5631 Ebberup,
Tlf. 64 77 17 34, hverdage 16 – 18,
E-mail: jepsenbyg@msn.com
Næstformand: Torben L. Damgaard
Kasserer: Elsebeth Bech Hansen
Bestyrelsesmedlemmer:
Jan O. Faust
Jarle Westad
Suppleant:
Birthe Sørensen

BESTYRELSE:
Formand: Birgitte Medum
Næstformand: Jan Kipker
Kasserer: Kirsten Bojsen
Sekretær: Eva Olsen
Bestyrelsesmedlem: Ove Rasmussen
Edith Nielsen, Gerda Thorsted
Suppleanter: Mariane Svendsen
Ulla Lund Jensen
Revisor: Svend Erik Madsen
Revisor suppleant: Ellen Jepsen
Suppleanter: Mariane Svendsen
Ove Rasmussen, Eva Olsen
Kontaktperson: Marianne Svendsen
Heboltoft 35, 6950 Ringkøbing
tlf. 97 32 20 46, E-mail: mesv@youmail.dk
Foreningens postadresse:
FFVest
Grønnegade Aktivitetscenter
Grønnegade 21, 6950 Ringkøbing
E-mail: ffvest@gmail.com
www.ffvest.dk

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

Juli måned har vi lukket.
		

Esbjerg
Kontaktperson:
Lena Krog Pedersen, tlf. 75 58 60 40
mellem kl. 07.30-08.30 eller efter kl. 20.00
E-mail: nunuka@privat.dk

4 – kløveren
Formand: Susanne K Jensen,
tlf. 98 31 72 17.
Kontakt rådgiver: Ea V Jensen,
tlf. 40 75 99 09 mellem 16 og 18 i hverdagen og læg en besked på telefonsvarer,
så ringer hun dig op eller på
E-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.

1 ·

Januar

2011 · 8. årgang

Fleksudvalget
Birthe Gotfredsen
Bedelundvej 39
9830 Tårs
Tlf: 9895 8402
E-mail: trolderik@mail.dk
Lena Krog Pedersen
Tlf: 7558 6040
E-mail: nunuka@privat.dk
Carl-Erik Nielsen
Stengade 8
3700 Rønne
Tlf: 21723006
E-mail: carle@nielsen.tdcadsl.dk

Fredericia
Formand: Lena Krog Pedersen
E- Mail: nunuka@privat.dk
Tlf: 75 58 60 40 - 20 47 99 40
Næstformand: Georg Lillie
Tlf. 60 45 33 26

Hillerød
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.
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Horsens

København

BESTYRELSE:
Formand: Vibeke Pedersen,
tlf.75 61 50 63 - 50 41 38 06
Sekretær: Karin Jensen, tlf. 23 82 04 97
Kasserer: Solvej Graversen,
tlf. 72 62 51 37 - 61 46 33 83

BESTYRELSE:
Formand: Jan B. Olsen. København.
Ring venligst til Jan vedr. indmeldelse
Bisidder, arrangementer m.m.
Tlf. 50 59 85 64
Onsdage & fredage fra kl. 10.00-12.00
E-mail: jbolsen@it.dk
Besøg vores hjemmeside:
www.lff-storkbh.dk
Næstformand: Finn Efland, Albertslund.
Ring venligst til Finn vedr. Bisidder, Cafèdage, kontor og arrangementer,
Tlf. 53 14 59 50
Tirsdage & torsdage fra kl. 11.00 - 12.00
Kasserer: Solveig Momberg

Generalforsamling, det er den 17. Marts
kl. 13.00.

Kerteminde
Formand: Lisbeth Larsen, Ktm
Næstformand: Kim Degn Pedersen,
Odense, Repræsentant i LF
Kasserer: Karin Borup Jensen, Munkebo
Sekretær: Vivi-Ann H. Vrangbæk, Ktm.
Kaffetante: Gunvor Andersen, Ktm.
Supp. i LF
Kaffetante: Connie Hansen, Marslev
Aktiviteter: Søren Nielsen,Munkebo
Bestyrelsesmedlemmer:
Gerda Jakobsen, Rynkeby		
Jeanette Solvang, Ktm.
Claus Andersen, Ktm.
Suppleanter:
Helle Hansen, Ladby
Britta Due, Ktm.
Foreningens adresse:
Grønløkkevej 14
5300 Kerteminde
Tlf. 41 19 97 00
Telefonen er åben mandag og onsdag
fra kl. 13 til 16 og fredag fra kl. 13 til 15.
Men man er altid velkommen til at møde
op til åbent hus, vores hyggefredage er
hver fredag i lige uger.
Mødestedet
Strandgade 10, 5300 Kerteminde
fra klokken 13 til ca. kl. 16
- foreningen giver kaffen, og vi skiftes til
at have kage med.
		
Mange hilsner
Bestyrelsen
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Kontor:
Vi har til huse i Griffenfeldsgade 58.
2200, København N.
Åbningstider:
Første fredag i hver måned
Fra kl. 10.00-12.00
Sidste fredag i hver måned
Fra kl. 12.00-14.00
Ønsker du en privat samtale på kontoret,
så ringer du bare til Jan og aftaler nærmere. Vi har alle fredage til vores rådighed. Vi har tavshedspligt.
Cafè-dage
Da vi desværre kun kan fastsætte vores
Cafè-dage 6. Måneder frem i tiden
Bedes du venligst ringe til Finn eller Jan
for nærmere information. Du kan også
gå ind på vores hjemmeside og se under
Cafè-dage. Vores Cafè-dage har åbent fra
Kl. 11.00-13.00 plus det løse. Det er også
om fredagen, at vi har vores Cafè-dage,
hvor vi hygger over en kop kaffe med
brød/wienerbasse.
Vores forening her i København har en
del fremtidsvisioner, som vi selvfølgelig
håber og tror på at vi kan sætte i værk.
Men vi mangler igen igen et par eller
flere frivillige hænder til at hjælpe med i
den daglige drift. (Skal da lige sige, at det
jo IKKE er hver dag.)
Alt fra kontor, bisidder, Cafè-dage m.m.
Så har du lidt ”krudt” i overskud
I din dagligdag så ring eller send
En mail til Jan, så finder vi da ud af noget.
Landsforeningen har også nogen
Ganske udmærket kurser, mht. foreningsarbejde.
Så kontakt Jan, hvis du har lidt overskud i
din hverdag.
Og husk: DU ER IKKE ALENE!

Nordfyn
BESTYRELSE:
Formand: Ida Rasmussen
Østrup Skovgårdsvej 51, 5450 Otterup
mobil 26 74 41 96
E-mail: ida_oestrup@hotmail.com
Næstformand: Jane Hansen
Himmelstrupvej 74, 5462 Morud
Tlf. 24 43 81 09
Sekretær: Vibeke Rasmussen
Chr. Koldsvænget 8, 5471 Søndersø
Tlf. 64 84 14 07
E-mail: vib_ras@hotmail.com
Kasserer: Dorthe Bondesen
Svinget 27, 5450 Otterup
Tlf. 20 88 58 29
E-mail: db_bondesen@privat.dk
Bestyrelsesmedlem: Vivi Gravesen
Kongsbjergparken K1, 5400 Bogense
Tlf. 64 86 12 98
Hjælper: Dorte Sørensen
Søndersøvej 411, 5471 Søndersø
Tlf. 22 77 74 29
E-mail: dorte20@hotmail.com
Landsbestyrelsen:
Dorthe Bondesen og Vivi Gravesen

Nyt fra den Nordfynske afdeling
Vi har afholdt vores 5 års. fødselsdag d. 21.
sep. i Zoo i Odense
Vi havde en rigtig dejlig tur. Vejret var
også bare i top og med 15 glade medlemmer kunne det ikke blive andet end en
god dag.
Vi startede med samkørsel fra vores faste
mødested i Borgerhuset. Vi drog af sted
i samlet flok og med højt humør. Rundt
i Zoo, så vi rigtig mange spændende og
søde dyr. Foreningen betalte vores indgang samt dejlige frokost og kaffe. Efter
en god lang dag drog vi mætte af indtryk
og mad atter hjem. Tak for en dejlig dag.
Så er der snart et nyt år at tage fat på.
I 2011 starter vi op onsdag d. 12. jan. i
Borgerhuset kl. 10.00.
Første faste punkt i 2011 er vores generalforsamling d.9/2-2011 i Borgerhuset i
Søndersø kl. 10.00 .
Vivi Gravesen og Dorthe Bondesen er
på valg. Vivi ønsker ikke genvalg. Dorthe
ønsker genvalg. Er der andre som ønsker
at stille op, er du altid velkommen til at
kontakte bestyrelsen.

Sommerudflugten i 2011 bliver til Egeskov
Slot d. 22. juni. Vi mødes ved Borgerhuset i
Søndersø kl. 10.00.
Tilmelding til Dorthe Bondesen på
e-mail: bondesen@privat.dk
eller mobil 20 88 58 29.
Husk at forudbetale til vores gavekasse,
hvis du vil være med til at give gaver til
fødselsdage, og husk at tilmelde dig til
den som afholder kaffen.
Foreningen er ferielukket i juli måned.
Opstart efter sommerferien er onsdag d.
24. aug. kl. 10.00 i Borgerhuset i Søndersø.
På bestyrelsens vegne
Sekretær Vibeke Rasmussen,
tlf. 64 84 14 07
e-mail: vib_ras@hotmail.com
Cafemøder i Søndersø onsdage i lige uger
kl. 10.00.
Lokalforeningens hjemmeside:
www.123hjemmeside.dk/foertidspensionistforeningen

Nordjylland
BESTYRELSE:
Formand: Lona Nørlev
Askevej 15, 9480 Løkken
Tlf. 98 99 16 26 - mobil: 20 68 14 18
e-mail: mulle15@mail.dk
Kasserer: Birthe Gotfredsen
Bedelundvej 39, 9830 Tårs
Tlf. 98 95 84 02
Sekretær: Lis Olesen
Sophus Thomsens Gade 4
9800 Hjørring, Tlf. 98 99 64 87
Suppleant: Lene Badsbjerg
Bogfinkevej 41, 9700 Brønderslev
Tlf. 98 83 81 42
Vi vil gerne invitere på kaffe og
hyggesnak hver første onsdag i
måneden. Så tag strikketøj, kort,
eller bare et godt humør med.
Vi beder om at I viser hensyn
til vores privatliv og kontakter
os på hverdage og i dagtimerne.

Nyborg
BESTYRELSE:
Formand: Bente Klausen
Bøgebjerget 3, Refsvindinge,5853 Ørbæk
tlf. 23 24 23 67,
e-mail: bentebrandtklausen@gmail.com
Næstformand: Birthe Smith
Skolevej 6, 5800 Nyborg, tlf. 28 93 74 92
e-mail: bes6131@hotmail.com
Kasserer: Betty Søe
Enebærvej 1 A, 5853 Ørbæk,
tlf. 28 53 82 26
e-mail: bettysoe@webspeed.dk
Bestyrelsesmedlem: Carina Berendt
Sydkajen 2, 3. th, 5800 Nyborg,
tlf. 26 18 65 92, e-mail: cbjf@dbmail.dk
Bestyrelsesmedlem: Margit Madsen
Polen 1, 5540 Ullerslev, tlf. 21 32 46 98
e-mail: fckis@mail.dk
Bestyrelsesmedlem: Bente Larsen
Bellisvænget 21, 5800 Nyborg
tlf. 31 17 47 00,
e-mail: bente-larsen@live.dk
Suppleant: Kirsten Petersen
Dronningensvej 13, 5800 Nyborg
tlf. 24 89 15 78
Suppleant: Randi Florczak Koch
Pilevej 27, 5800 Nyborg, tlf. 60 65 14 94
e-mail: randifl@mail.dk
Revisor: Kurt Jørgensen
Kongshøjvej 1, Kongshøj, 5871 Frørup
tlf. 65 37 25 27,
e-mail: kurtoggerda@os.dk
Revisorsuppleant: Helle Frøslev Hansen
Kullerupvej 11, 5853 Ørbæk
tlf. 27 28 62 29
e-mail: helle.finn.hansen@gmail.dk
Repræsentant og Suppleant for
repræsentant i Landsforeningen for
Førtidspensionister
Bente Klausen, Bøgebjerget 3,
Refsvindinge, 5853 Ørbæk,
tlf. 23 24 23 67,
e-mail: bentebrandtklausen@gmail.com
Repræsentant: Birthe Smith
Skolevej 6, 5800 Nyborg, tlf. 28 93 74 92
e-mail: bes6131@hotmail.com

Mandag den 17. januar 2011, kl. 13.00:
GENERALFORSAMLING afholdes i
Førtidspensionisten i Nyborg.
Generalforsamlingen afholdes i lokalerne
på Vestervold Aktivitetscenter,
Kongens Bastionsvej 2, 5800 Nyborg.
Dagsorden udsendes senest 14 dage før
generalforsamlingen.
HUSK: Tilmelding senest 12.01.2010 til
Bente Klausen, Mob. 23 24 23 67.
Februar 2011: Mandag den 7. februar
2011, kl. 13.00 - 15.00:
Åbent hus på Vestervold - afholdes i
lokalerne på Vestervold Aktivitetscenter,
Kongens Bastionsvej 2, 5800 Nyborg. Du
er velkommen til eventuelt at medbringe
diverse effekter til underholdning / aktiviteter.
Mandag den 21. februar 2011,
kl. 13.00 - 15.00:
Åbent hus på Vestervold - afholdes i
lokalerne på Vestervold Aktivitetscenter,
Kongens Bastionsvej 2, 5800 Nyborg. Du
er velkommen til eventuelt at medbringe
diverse effekter til underholdning / aktiviteter.
Torsdag den 24. februar 2011, kl. 10.00:
På tur til Naturama, Dronningemaen
30, 5700 Svendborg - kom med på opdagelse i det mest avancerede naturhistoriske museum i Nordeuropa. Skiftende
lys, avanceret lyd, flotte film og billeder
iscenesætter dyrene til vands, til lands og
i luften. Dyrene er sat op på en catwalk,
så man kommer helt tæt på hvalskeletter,
bjørne, elge, vildsvin, hundredvis af fugle
og en kæmpe isbjørn.
HUSK: Tilmelding senest den mandag den
07.02.2011 til Bente Klausen,
Mobil: 23 24 23 67.
Marts 2011: Mandag den 7. marts 2011,
kl. 13.00 - 15.00:
Åbent hus på Vestervold - afholdes i
lokalerne på Vestervold Aktivitetscenter,
Kongens Bastionsvej 2, 5800 Nyborg. Du
er velkommen til eventuelt at medbringe
diverse effekter til underholdning / aktiviteter.

Aktiviteter i Nyborg - 1. halvår 2011
Januar 2011: Mandag den 3. januar
2011, kl. 13.00 - 15.00:
Åbent hus på Vestervold - afholdes i
lokalerne på Vestervold Aktivitetscenter,
Kongens Bastionsvej 2, 5800 Nyborg. Du
er velkommen til eventuelt at medbringe
diverse effekter til underholdning / aktiviteter.

Mandag den 21. marts 2011,
kl. 13.00 - 15.00:
Åbent hus på Vestervold - afholdes i
lokalerne på Vestervold Aktivitetscenter,
Kongens Bastionsvej 2, 5800 Nyborg. Du
er velkommen til eventuelt at medbringe
diverse effekter til underholdning / aktiviteter.
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April 2011: Mandag den 4. april 2011,
kl. 13.00 - 15.00:
Åbent hus på Vestervold - afholdes i
lokalerne på Vestervold Aktivitetscenter,
Kongens Bastionsvej 2, 5800 Nyborg. Du
er velkommen til eventuelt at medbringe
diverse effekter til underholdning / aktiviteter.
Mandag den 18. april 2011,
kl. 13.00 - 15.00:
Åbent hus på Vestervold - afholdes i
lokalerne på Vestervold Aktivitetscenter,
Kongens Bastionsvej 2, 5800 Nyborg. Du
er velkommen til eventuelt at medbringe
diverse effekter til underholdning / aktiviteter.
Torsdag den 28. april 2011, kl. 13.00:
Gåtur på Volden + kaffe på Café
Danehof - vi går en hyggetur på Volden
omkring Nyborg og afslutter med en god
kop kaffe og brød på Café Danehof.
HUSK: Tilmelding senest den mandag den
04.04.2011 til Bente Klausen,
Mobil: 23 24 23 67.
Maj 2011: Mandag den 2. maj 2011, kl.
13.00 - 15.00:
Åbent hus på Vestervold - afholdes i
lokalerne på Vestervold Aktivitetscenter,
Kongens Bastionsvej 2, 5800 Nyborg. Du
er velkommen til eventuelt at medbringe
diverse effekter til underholdning / aktiviteter.
Mandag den 16. maj 2011,
kl. 13.00 - 15.00:
Åbent hus på Vestervold - afholdes i
lokalerne på Vestervold Aktivitetscenter,
Kongens Bastionsvej 2, 5800 Nyborg. Du
er velkommen til eventuelt at medbringe
diverse effekter til underholdning / aktiviteter.
Onsdag den 18. maj 2011, kl. 10.30:
Tur til Bakken i Klampenborg - Vi mødes
klokken 10.30 på Nyborg Station og tager
med toget til København, hvor vi tilbringer en dejlig dag på Bakken.
HUSK: Tilmelding er nødvendig senest
mandag den 18.04.2011 til Bente Klausen,
Mob.: 23 24 23 67.
Juni 2011: Lørdag den 4. juni + søndag
den 5. juni 2011:
Weekend ophold på Kongshøj
Camping - hvor vi hygger, spiller spil, går
ture langs stranden - og sidst men ikke
mindst - griller nogle saftige bøffer på den
store grill. Tag din partner med og nyd
denne afslappende weekend.
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HUSK: Tilmelding er nødvendig senest
den 16.05.2011 til Bente Klausen, Mob.: 23
24 23 67.
Mandag den 6. juni 2011,
kl. 13.00 - 15.00:
Åbent hus på Vestervold - afholdes i
lokalerne på Vestervold Aktivitetscenter,
Kongens Bastionsvej 2, 5800 Nyborg. Du
er velkommen til eventuelt at medbringe
diverse effekter til underholdning / aktiviteter.
Mandag den 20. juni 2011,
kl. 13.00 - 15.00:
Åbent hus på Vestervold - afholdes i
lokalerne på Vestervold Aktivitetscenter,
Kongens Bastionsvej 2, 5800 Nyborg. Du
er velkommen til eventuelt at medbringe
diverse effekter til underholdning / aktiviteter.
Der er mulighed for samkørsel fra Nyborg
til de forskellige arrangementer. Kontakt
Bente Klausen, Mobil: 23 24 23 67
fra gang til gang.
For yderligere informationer klik ind på
vores hjemmeside:
www.foertidspensionisten-nyborg.dk

Odense
BESTYRELSE:
Formand: Hans Chr. Andersen
Østerbro 61, 5000 Odense C.
Tlf. 66 19 34 15
E-mail: ahc.andersen@gmail.com
Næstformand/Sekretær:
Grethe Larsen, Henriettevej 75
5000 Odense C, Tlf. 63 12 25 46
Kasserer: Arne Dencker
Bogensevej 76, 5560 Årup, tlf. 40 53 96 10
E-mail.arnebuster@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem: Per Olesen
Rønnehaven 12, 5320 Agedrup
Tlf. 66 10 98 51

Generalforsamling
Generalforsamling den 20/1 kl 16.00
Frivillighedscentret, Jens Benzongade 54
i gården, 5000 Odense C.
Vi søger frivillige der har et par timer
til rådighed til drift af foreningen, så vi
hører gerne fra dig på tlf. 24 83 56 93.

Sønderjylland
KONTAKTPERSON:
Lena Krog Pedersen
tlf. 7558 6040 mellem kl. 07.30 - 08.30
eller efter kl. 20.00
E-mail: nunuka@privat.dk

Struer/Tyholm
BESTYRELSE:
Formand: Bente Stougaard 9785 4687
Kasserer: Benny Hørbye 97855440

Thy/Mors
BESTYRELSE:
Formand: Pia Correll Mouritsen,
7900 Nykøbing Mors, Tlf. 97 72 07 34
e-mail: pia.c.mouritsen@live.dk
Næstformand: Elin Sekkelund,
7700 Thisted, Tlf. 97 92 19 64
e-mail: sekkelund.elin@gmail.com
Kasserer: Alvilda Nielsen,
Dragstrup, 7950 Erslev, Tlf. 97 74 40 47
e-mail: alvilda@mail.dk
Sekretær: Lilly Sørensen Bach
7900 Nykøbing Mors, Tlf. 97 72 59 85
e-mail: kelli@mail.dk
Aktiv bestyrelsesmedlem:
Peter Kleberg Hanen
7700 Thisted, Tlf. 30 52 87 33
e-mail: pkleberg@stofanet.dk
Suppleant: Karin Mikkelsen
7950 Erslev, Tlf. 97 74 17 13
e-mail: karinmikkelsen@ofir.dk
Suppleant: Helle Tang Sørensen
7990 Ø. Assels, Tlf. 40413750
e-mail: thaj@live.dk
Hjemmeside:
www.foertidspensionisterthymors.dk

Vamdrup
BESTYRELSE:
Formand: Else Nesgaard		
Tlf. 26 70 02 44		
Kasserer/næstformand:
Merete Schmidt
Tlf. 25 59 50 93		
Medlem: Ulla Bygvrå		
Tlf. 28 94 59 72		
Medlem: Kirsten Ellegård
Tlf. 60 49 71 01
Medlem: Peter Bejerholm
Tlf. 23 11 59 91		
Suppleant: Birgit Pedersen
Tlf. 40 76 54 84		
Suppleant: Michael Falk		
Tlf. 28 18 21 83

Vejle
KONTAKTPERSON:
Lena Krog Pedersen
tlf. 75 58 60 40 mellem kl. 07.30 - 08.30
eller efter kl. 20.00
E-mail: nunuka@privat.dk

Århus
KONTAKTPERSONER
Kåre Lund, Mobil 23 92 22 25
Ketty Petersen, Trige centervej 66 2.th,
8380 Trige, Mobil 28 31 83 30

Aalborg
Formand: Ea Volfgang Jensen
tlf. 24 52 72 49
- vil gerne kontaktes mellem kl 15 til 17
om hverdagen ellers
E-mail: eavolfgang@live.dk
Kassere: Vagn Mortensen,
tlf. 98 34 18 60,
E-mail: vagnmortensen@hotmail.dk
Sekretær: Eva-vibeke madsen,
tlf.98 38 36 84,
E-mail: eva-vibeke@mail.dk

Vi mødes hver anden torsdag i lige uger
i De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2 9000
Aalborg. Hvor vi nogle gange tager på
turer og andre gange holder kursus/foredrag samt hyggeeftermiddag.
Alle er velkomne uanset om man ikke er
førtidspensionisten.

Svendborg
KONTAKTPERSON:
Hanne Hørdum
Stenten 6, Thurø, 5700 Svendborg
Tlf. 62 20 60 68 – 29 24 37 93

STØT
vores frivillige
arbejde!!

Støttebeløb kan indsættes på
Reg.nr. 9100 - Kontonr. 4502093466
På forhånd tak!
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Landsbestyrelsen

Landsformand

Næstformand:

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

Lena krogh Petersen
Gummesmarkvej 16
6740 Bramming
e-mail: nunuka@privat.dk
Tlf. 75 58 60 40

Næstformand:
Per Olesen
Tlf: 66109851
e-mail: polesen@mail.dk

Landskasserer:
Alvilda Nielsen
Dragstrupvej 67, Dragstrup
7950 Erslev

Mærkesager
1. Fokus på lægekonsulenternes rolle.
2. Midlertidig førtidspension til borgeren, når det er be
sluttet, at det enten er fleksjob eller førtidspension
borgeren skal have.
3. Oprettelse af arbejdsvurderingsinstitutioner geografisk,
svarende til kommuner eller amter, hvor man skal have
ansat alle de specialister, som er nødvendige for at
kunne vurdere borgerens funktionsevne i forhold til alle
erhverv. (Dette burde kunne gøres på 1-2 uger). Dette
for at borgeren ikke som nu bliver mere syg jo længere
tid sagen er uafklaret. Det medfører ofte mange flere
udgifter for det offentlige i form flere lægebesøg og
hospitalsophold.

e-mail: alvilda@mail.tdcadsl.dk
Tlf. 97 74 40 47

Sekretær:
Margrethe Lind
Tlf. 65 93 86 70

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

4. Social domstol under landsretten. Derved hurtigere
afgørelse.
5. Oprettelse af sociale bruger- og klagenævn. Dette
kunne være sammensat af repræsentanter fra bruger	
organisationer, jurister og socialrådgivere.
6. Udbredelse af folderen “Hvis man bliver syg eller
rammes af en ulykke, hvad så?”
7. Få afklaret, hvor man skal sætte den nedre grænse for,
hvor mange timer man kan sende borgeren ud i
fleksjob. Hvis det kun er 2 timer om dagen, burde det så
være frivilligt om man vil i fleksjob eller om man ønsker
førtidspension.
8. Få afskaffet den økonomiske ægtefælleafhængighed for
førtidspensionister.

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
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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.
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Afsender adr.:

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

Har du bil
– og lyst til at arbejde
3-10 timer om ugen?

Så kan vi tilbyde dig et godt ekstrajob
med omdeling af aviser og reklamer til
private husstande i landområder op til to
gange om ugen.
Vi giver en god løn, samt skattefri kørselsgodtgørelse på 3,35 kr. pr. km på selve ruten.
Ugeaviser og reklamer leveres sorterede
og pakkede til ruten på din adresse.
Er du interesseret? Så ring på 43 43 99 00
eller skriv til kvalitetsjaelland@fk.dk.
VI LEVERER – HELE VEJEN

