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Siden sidste blad, har det foreløbigt ikke været
muligt, for landsforeningen at få offentlige midler.
Det kan betyde at den kompetence som er opbygget gennem de seneste år kan gå tabt.
Det er paradoksalt at man kan få midler fra SATSpuljen, til at opbygge et landsdækkende netværk
for førtidspensionister, hvor alle kriterier var
opfyldt til fulde, hvorefter kassen bliver lukket, på
trods af at vi ikke kan få midler andre steder fra.
Det er med stor beklagelse jeg må konstatere at vi
har haft tre lokalforeninger, som har måtte lukke
på grund af manglende resurser i bestyrelserne.
Dette får mig atter en gang til at opfordre alle
medlemmerne til at bakke op om jeres bestyrelser
og samtidig vil jeg også gerne sige tak til dem der
er stoppet, for deres store arbejde med at hjælpe
andre.

SIKRINGSSTYRELSEN ( der hvor man henvender sig med brøkpension ), har skiftet navn til:
PENSIONSSTYRELSEN.
Og så en advarsel ; hvis du søger om udskiftning af
invalidebil, skal du være opmærksom på at du kan
risikere at få afslag, med den konsekvens, at du
mister den bevilling som du har.
I ØNSKES ALLE EN GOD JUL SAMT ET GODT
NYTÅR!
Carl-Erik Nielsen
Landsformand
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SAMLIVSFORHOLD
Samlivsforhold er ikke reguleret på samme måde som ægteskab, og
der er derfor ingen forsørgelsespligt mellem parterne, intet formuefællesskab med deraf følgende bodeling i tilfælde af samlivsophævelse og ingen arveret mellem parterne efter loven. Det er derfor af
største vigtighed, at parterne i forbindelse med etablering af samliv
sørger for, at oprette samlivskontrakter, samejekontrakter og testamenter m.v.
tekst advokat Anette Brinkmann

Forsørgelsespligt:
Når man indgår ægteskab opstår der en forsørgelsespligt
overfor ægtefællen. Det samme er ikke tilfældet, såfremt man
etablerer samliv uden at man indgår ægteskab. Konsekvensen
heraf, er at ingen af parterne ved samlivsophævelse kan blive
pålagt at betale et fremtidigt bidrag til den anden. Heller ikke
selvom der er stor forskel i parternes indkomster eller selvom
den ene af parterne har været hjemmegående, mens den
anden har været udearbejdende.

senere tvist om ejerforholdet kan bevise, at man er rette ejer
af genstanden.
Man bør ligeledes tage stilling til, hvem der har ret til at udtage den enkelte genstand ved en eventuel samlivsophævelse,
samt hvorvidt der skal betales en godtgørelse til den anden
part ved udtagelse af genstanden.

Køb af fast ejendom:
Formuefællesskab:
Når man gifter sig etableres der formuefællesskab mellem
ægtefællerne, medmindre man opretter en ægtepagt, hvori
det bestemmes, at der i ægteskabet skal være særeje. Dette
kan enten være skilsmissesæreje, således at der er særeje ved
skilsmisse, eller fuldstændigt særeje således at der er særeje
både ved skilsmisse og død.
Såfremt man flytter sammen uden at gifte sig opstår der ikke
formuefællesskab. I vil således fortsat være at betragte som
to økonomisk selvstændige individer. Ved en eventuel samlivsophævelse, kan man således udtage de aktiver samt den
formue, man hver især ejer uden at skulle dele aktiverne/formuen med den tidligere samlever.

Samejeoverenskomst:
Det kan være svært at blive enige om, hvem de enkelte
aktiver tilhører, hvis man gennem et mangeårigt samliv
har etableret et fælles hjem uden at tænke nærmere over,
hvem der har betalt hvad. Det er derfor tilrådeligt at man
som samlevende opretter en samejeoverenskomst, hvori det
oplistes hvilke aktiver man hver især indfører i samlivet samt
hvorledes fælles udgifter fremtidigt skal fordeles. Desuden bør
man løbende oprette en fortegnelse over, hvilke aktiver man
hver især køber samt hvilke aktiver man køber i fællesskab.
Det er en rigtig god ide, at gemme kvitteringer på de ting,
man køber under samlivet, således at man under en eventuel
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Køber man fast ejendom sammen, bør man ligeledes oprette
en samejeoverenskomst, hvori det reguleres, hvorledes parterne skal forholde sig ved evt. salg eller en af parternes overtagelse af den fast ejendom ved en evt. samlivsophævelse.
I samejeoverenskomsten bør det nævnes, hvilke økonomiske
midler I hver især har udbetalt i forbindelse med handlen,
samt hvorledes det skal afgøres, hvem der har ret til at overtage boligen ved en eventuel samlivsophævelse eller hvorledes ejendommen skal sælges, såfremt der opstår uenighed
herom.

Lejemål:
Såfremt samlevende bor i lejebolig, bør der oprettes en samlivskontrakt, hvori der tages stilling til, hvem der har ret til at
overtage lejemålet ved en eventuel samlivsophævelse, ligeledes bør det nedfældes, hvorledes depositum vedrørende
lejemålet er betalt.

Gæld:
Såfremt man optager gæld sammen, skal man være opmærksom på, at begge parter hæfter solidarisk for det fulde beløb.
Dette betyder, at der sjældent vil være mulighed for, at gælden opsplittes i to dele efter en samlivsophævelse. Derved
hæfter man fortsat for den fulde gæld efter samlivsophævelse
og såfremt den anden part ikke kan indbetale afdrag på gæl-

den, kan hele gælden afkræves den ene part. Det er således
denne part, der skal opkræve halvdelen af det indbetalte beløb ved den tidligere samlever. Såfremt den tidligere samlever
er insolvent, vil man derved kunne komme til at have betalt
hele den fælles gæld og ikke have mulighed for at inddrive
halvdelen ved den tidligere samlever.

Testamente:
Da samlevende ikke har arveret efter hinanden, bør det endvidere overvejes, hvorvidt der skal oprettes et testamente. Efter
2 års samliv er det ved testamente muligt, at stille hinanden
som om man var gift. Har parterne børn enten sammen eller
hver for sig, bør man overveje, hvorledes arven efter såvel
førstafdøde, som længstlevende skal fordeles. Da det ikke er
muligt at opstille generelle retningslinjer for indholdet af et
testamente for samlevende, bør man søge rådgivning hos en
advokat, således at man er sikker på, at modtage rådgivning
vedrørende alle relevante forhold.

Økonomiske konsekvenser af samliv:
Såfremt du er pensionist, herunder førtidspensionist eller enlig, der modtager børnetilskud, boligydelse, boligsikring eller
ægtefællebidrag, skal du være opmærksom op, at indledning
af et samlivsforhold har betydning herfor.

således at du fra samlivets påbegyndelse sidestilles med en
gift pensionist. Pensionstillæg og personlige tillæg gælder
kun for førtidspensionister på den gamle ordning fra før 2003
og folkepensionister.
Den officielle definition på samlevende er, ”personer der lever
i et samlivsforhold, hvor parterne gennem kontante bidrag,
arbejde i hjemme eller på anden måde bidrager til den fælles
husførelse. Det er endvidere en betingelse, at samlivet kan
sidestilles med ægteskab eller registreret partnerskab”.
Såfremt du modtager pension eller tilskud til enlige, er du
forpligtet til at oplyse kommunen herom, såfremt du etablerer
samlivsforhold. Dette kan ske ved en blanket, som kan rekvireres ved henvendelse til kommunen, eller ved at gå ind på
kommunens hjemmeside.

Et godt råd:
Da ingen tilfælde er ens, er det altid en god idé at søge rådgivning hos en advokat, såfremt du overvejer at flytte sammen
med din partner og er i tvivl om, hvilken konsekvens dette vil
få på din aktuelle situation.

Det betyder blandt andet, at samleverens indkomst regnes
med ved beregning af pensionstillæg og personlige tillæg,
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GLÆDELIG JUL
OG
GODT
NYTÅR
Juledagene
er årets allerbedste tid med hygge
og dejlige
traditioner.
Det er også
i juletiden, at vi
siger hinanden
tak for året,
der gik.
Jeg siger varmt tak til de mange, der gav
Dansk Folkeparti så godt et valg til kommuner og regioner sidste måned. Vi skal gøre
vores bedste for at leve op til tilliden.

Navn: ................................................................... fødselsdato: ....../....../......
Adresse: .......................................................................................................
Postnr. .................................. By: .................................................................
Blev medlem for 150 kr om året. Vi har brug for dig!
Ønsker du at få tilsendt information om Dansk Folkeparti - eller at blive medlem - så send kuponen ind eller send os
en email. Er du under 30 år, kan du også uden ekstra betaling blive medlem af Dansk Folkepartis Ungdom.

Christiansborg · 1240 København K
www.danskfolkeparti.dk
33375199 · df@ft.dk
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GRANTRÆET
Ude
U i skoven stod du frisk og grøn,
o
og glædede dig over fuglesangen skøn,
kn
knap nok var livets vækst begyndt,
fø
førend du nu atter står til pynt.
Ti
Til glæde for os som sidder her idag,
p
pyntet med glimmer og dannebrogs-flag,
d
du er kommet til os som hædersgæst,
fo
for at minde os om en gammel hedensk fest.
O
Om det der skete i hine tider tider,
o
om ca. 14 dage du udi glemselen glider,
m
men glæd dig trods alt over vores sang,
o
og at du er mindet om den tid der var engang.
D
Du er vort midtpunkt i denne stund,
m
men snart forstummer vores sang fra vores mund,
o
og ene ligger du i den tavse mørke nat,
m
med lidt julepynt og stjerne helt forladt.
O
Om du var blevet hvor du voksede op,
h
havde livets natur givet dig højere top,
m
men tak alligevel for at du var med,
m
måske du kan skabe tanke, for lidt mere fred !
Skrevet af medlem fra Nordjylland
Jan Brixen

STØT
vores frivillige
arbejde!!

Støttebeløb kan indsættes på
Reg.nr. 9100 - Kontonr. 4502093466
På forhånd tak!
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Hjælp til selvhjælp
Der er mange mennesker som af forskellige årsager ikke selv kan klare
alt deres rengøring, men det er ikke alle der ved man kan få en del
hjælpemidler, som kan lette arbejdet, hos Skovbo-Ren Hjørring.
tekst Lona, Birthe, Anna-Lise og Lis.

Det er hjælpemidler så som vridemaskiner, ergonomiske
mopper og fremfører(den kluden sidder på), diverse stativer til
spande, mopper og klude.
Jeg vil gerne fortælle lidt om mikrofiber mopper og klude.
Kluden er ganske fortrinlig, man kan både bruge den både tør
og våd, og når den er foldet, er der 16 sider som kan bruges
uden den skal vrides, det er en stor fordel at have en sprayflaske med vand med når man går og tørrer af, man kan også
bruge den med en blanding af sæbe og vand.
Når jeg støver af og kommer til et sted hvor der er synligt
snavs, så sprayer jeg det en gang, over med kluden, og ja, så er
det væk, det er mikrofiber kluden som suger støvet og snavset
til sig. Det er meget nemmere at gå rundt med en sprayflaske
end en spand med ca.10 liter vand, kludene kan bruges på
næsten alt og jeg skåner både ryg og arme.
Hvis man bruger den på de forkromede haner som evt. er på
toilettet og køkkenet bliver de flotte og blanke igen, og til tv
skærme, briller osv. er de bare super.
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Men der er selvfølgelig også forskel på mikrofiber klude, min
erfaring er at man skal have dem der hedder Clean partner`s,
de indeholder 30 % Polyamide og 70 % Polyster, de fås i flere
farver blå, grønne og gule. ´Clean partner`s klude kan købes
i flere varianter, til den grove rengøring og den fine/lette
rengøring.

De fås også som mopper til gulve, man kan få ergonomiske
skafter og fremfører, som mens man bruger moppen, kan
skaftet laves længere og kortere, alt efter om man skal ind
under borde og stole, det smarte er man gør det i en arbejdsgang.

Jeg har prøvet at købe billigere mopper og klude end dem fra
Clean Partner`s, men de er ikke så gode, man skal have moppen/kluden over flere gange før pletten er væk og de suger
heller ikke snavs/støv så godt.
Der findes også glas-klude, der skal bare bruges nogle få pist
fra sprayflasken med rent vand på ruderne eller spejlene og
så tørrer man over, ja, man tror det næppe, men spejlene
og ruderne er bare rene helt uden striber og det er kun med
vand, ingen sæbe, ruderne kan godt få en blålig skær, når man
bruger for meget sæbe. Til ruder/spejle kan man få et skaft/
fremfører og en specielt klud til at sætte på, så skal man ikke
op og kravle på køkkenborde og lign.
Til udendørs brug kan man købe vinduessæbe, som er meget
godt,(professionelle vinduespudsere bruger det også i deres
arbejde). Det giver meget blanke vinduer, let og uden besvær
med vinduesvaske sættet.
Som førtidspensionist og med en kronisk sygdom, er der god
hjælp at få med hensyn til hjælpemidler. Om det er generelt i
hele landet, hvad jeg håber det er, skal være usagt.
I Hjørring kommuner har jeg erfaret, at få rigtig meget god
hjælp af hjælpemidler. Det er lige fra dimser til at snøre sko,
trække lynlåse op, mælkekarton-åbner, skruelågsaftager, til
spisebestik med tykke gummiskafter. Vridemaskine, ja, mange
gode ting findes i mit hjem til at afhjælpe mit problem, med
blandt andet fingrene som er stive og kramper ved de mindste anstrengelser. Hjørring kommune bestiller af og til hjælpemidler hos Skovbo-Ren.

Og bruger man moppen våd, eks. gulvvask, kan man lægge
moppen i vasken og hælde lidt vand over den, den må ikke
være for våd, en gylden regel er, moppen må ikke dryppe, det
eneste man skal gøre her, er at vælge den moppe der passer
til ens gulve, det kan man få vejledning i hos Skovbo-Ren.

Deres produkter er Clean-Partners , som kan købes i Århus,
Holstebro, Esbjerg og Holme-Olstrup, så de er landsdækkende
og det er ikke bare til detailhandlen, men også til private.
Hos Skovbo-Ren Hjørring er der professionel vejledning, så
man får de rigtige produkter, samtidig får man vejledning om
dosering, da vaskemidlerne er drøje i brug.
Man kan komme til demo-aftner, der annonceres for det, på
deres hjemmeside. Det kan varmt anbefales.
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§ 74i

Navn og adresse

Oplyses ved henvendelse
Dato

Journalnummer

Bevilling af særlig ydelse

efter aktivlovens § 74i
Fra den
Dato

Hvem kan få særlig ydelse ?
Personer har efter lov om aktiv socialpolitik, § 74i, ret til en
særlig ydelse, mens de venter på et fleksjob, hvis de ikke har
ret til ledighedsydelse, og har en indtægt, der er lavere end
satsen for kontanthjælp for personer uden forsørgelsespligt.

Betingelser for udbetaling
Det er en betingelse for udbetaling af særlig ydelse, jf. aktivlovens § 74b, jf. § 74i, stk. 3, at modtageren af særlig ydelse
står til rådighed for arbejdsmarkedet, stadig opfylder betingelserne for at få et fleksjob, og deltager i opfølgningssamtaler efter aktivlovens § 74c og samtaler i et individuelt
kontaktforløb.
Dette må også gælde for dem, der er 60½ år, hvis de stadig er
til rådighed, da man hvis betingelserne stadig er opfyldt, kan
være i fleksjob til man er 65 år.

er du berettiget til særlig ydelse i

forbindelse med visitation til fleksjob.
Den særlige ydelse er beregnet således
Kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik

§ 25, stk. 1, nr. 2

§ 25, stk. 1, nr. 3

Kr. pr. måned

§ 25, stk. 1, nr. 4

Egen indtægt
÷

Særlig ydelse til udbetaling
=

Hvem kan få særlig ydelse
lende oplysninger kan medføre,
Personer har efter lov om aktiv socialpoliti
at ydelsen bortfalder/kræves
k, § 74i, ret til en særlig tilbagebeta
ydelse, mens de venter på et fleksjob,
lt, jf. aktivlovens § 91. Endvidere
hvis de ikke har ret til ledigkan du – hvis du ved
grov uagtsomhed afgiver urigtige
hedsydelse, og har en indtægt, der
eller vildledende oplysninger –
er lavere end satsen for konidømmes bøde efter retssikkerhedslovens
tanthjælp for personer uden forsørgelse
§ 12b eller tiltales efter
spligt.
straffelovens § 289a.
Betingelser for udbetaling
Til brug for beregning og kontrol kan
Det er en betingelse for udbetaling
kommunen uden dit samtykke
af særlig ydelse, jf. aktivlovens §
- bl.a. ved edb-samkøring - indhente
74b, jf. § 74i, stk. 3, at modtageren
oplysninger fra andre offentaf særlig ydelse
lige myndigheder, herunder kommuner
• står til rådighed for arbejdsmarkedet,
og arbejdsløshedskasser,
jf. retssikkerhedslovens § 11a, stk.
• stadig opfylder betingelserne for
2 og 3.
at få et fleksjob, og
• deltager i opfølgningssamtaler
Kommunen kan uden dit samtykke
efter aktivlovens § 74c og samkræve
nødvendige oplysninger
taler i et individuelt kontaktforløb.
til kontrolformål fra arbejdsgivere
om løn- og beskæftigelsesperioder, og oplysninger om pensionsfo
rhold mv. fra pensionskasser,
Udbetalingsperioden
livsforsikringsselskaber og pengeinsti
tutter, jf. lov om ansvaret for
Den særlige ydelse udbetales i perioden
og
styringen af den aktive beskæftige
lsesindsats § 68b, stk. 2.
telsen i fleksjob. Hvis der ikke er optjent fra visitationen til ansætret til ledighedsydelse ved
Kommunen kan også uden dit samtykke
uforskyldt ledighed efter et fleksjob,
til brug for kontrol kræve
kan den særlige ydelse fortsat
andre nødvendige oplysninger, end
modtages.
oplysninger om økonomiske
forhold vedrørende dig og din ægtefælle
Ydelsens størrelse
fra andre offentlige myndigheder og fra arbejdsløshedskasse
r. Oplysningerne kan samkøFor personer over 25 år svarer ydelsen
res og sammenstilles med data
til forskellen mellem den
i andre it-systemer, der tilhører
pågældendes indtægt og satsen
for kontanthjælp for personer
kommunen, andre myndigheder eller
uden forsørgelsespligt (jf. § 25, stk.
arbejdsløshedskasser, jf. lov
1, nr. 2 i lov om aktiv socialpoom ansvaret for og styringen af den
aktive beskæftigelsesindsats §
litik).
68b, stk. 3.
For personer under 25 år, som er
Kommunen har endvidere adgang
udeboende, svarer ydelsen til
til en virksomheds lokaler med
forskellen mellem den pågældendes
henblik på at kontrollere de lønudbetal
indtægt og satsen for udeboinger, som danner grundlag
ende kontanthjælpsmodtagere under
for den særlige ydelse, jf. retssikkerh
25 år (jf. § 25, stk. 1, nr. 3 i lov
edslovens § 12a.
om aktiv socialpolitik).
Kommunen registrerer de modtagne
oplysninger og videregiver
oplysningerne til andre offentlige
For personer under 25 år som er hjemmebo
myndighed
ende,
er, private virksomhesvarer
ydelsen
til der m.fl., der har lovmæssig
forskellen mellem pågældendes indtægt
t krav på oplysningerne eller samarbejog satsen for hjemmebo- der
ende kontanthjælpsmodtagere under
med kommunen.
25 år (jf. § 25, stk. 1, nr. 4 i lov
om aktiv socialpolitik).
Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninge
r
kommunen
Ydelsen er ikke afhængig af ægtefælle
behandler
om dig. Du kan kræve forkerte oplysninge
ns indtægt eller formue eller
r rettet.
den pågældendes egen formue.
Klagevejledning
Oplysningspligt
Du har mulighed for at klage over
denne bevilling inden 4 uger
Efter retssikkerhedslovens § 11,
fra modtagelsen af denne bevilling.
stk. 2, har du pligt til straks at
Vi
skal have modtaget klagen
underrette kommunen om ændringer
inden udløbet af fristen på 4 uger.
i forhold, der kan have betydHvis vi
ning for den særlige ydelse eller
klagen, sender vi den videre til Beskæftig ikke giver dig medhold i
fleksjobbet. Forkerte eller mangelsesankenævnet.

Venlig hilsen
Kommunens navn, adresse og telefonnum
mer

Udarbejdet af KL

(Stempel)

Dato og underskrift

KLE 16.01.21G01 LY 215 (08/2008)

Kommuneinformation
Side 1 af 3
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FLEKSJOB ?
Nu er der endelig lavet et fleksjobbevis som ligger som blanket på
www.kl.dk , så kan i oplyse kommunerne om det, så det kan blive ens
i hele landet for, alle som bliver tilkendt et fleksjob.
Information om yderligere
kompensationsmuligheder
I nogle tilfælde vil der være brug for yderligere kompensation i ansættelsen. Kompensationen kan kun bevilges efter en individuel ansøgning og vurdering af det
konkrete job.

Fleksjobbevis
til fleksjob og
Bevis for, at borgeren er visiteret
skal tage højde for
hvilke særlige behov fleksjobbet
Borger

Fødselsdato

Borgers navn

Beskrivelse af fleksjobordningen

Mulighederne omfatter:

eden om oprettelse af et fleksjob.
Jobcenteret indgår aftale med virksomh
Borgeren er godkendt til fleksjob.
kan I ringe til jobcenteret.
yderligere oplysninger om fleksjob,
ønsker
I
hvis
eller
fleksjob,
et
Hvis I ønsker at oprette
g begrænsning i arbejdsevnen. På
væsentli
og
varig
en
med
r
persone
løntilskud for
til borgerens
Fleksjob er ansættelse med offentligt
arbejdsgiver få løntilskud i forhold
får
g af det konkrete fleksjob kan en
s ansættelseskontrakt lyder på, og
baggrund af jobcenterets vurderin
betaler for det antal timer, som borgeren
lsesområde eller af den
nedsatte arbejdsevne. Arbejdsgiveren
ssige løn på det aktuelle ansætte
komstmæ
overens
mindste
den
af
feriepenge og
derpå refunderet 1/2 eller 2/3
også for arbejdsgiverbidrag til ATP,
gælder
Dette
arbejde.
de
tilsvaren
af løn og
løn, som sædvanligvis gælder for
penge fra 1. sygedag. Fastsættelse
bliver syg, får I refunderet sygedag
af den
pensionsbidrag o.l. Hvis den ansatte
tion. I øvrigt er den ansatte omfattet
jde med den relevante faglige organisa
øvrige arbejdsvilkår skal ske i samarbe
agere.
lønmodt
for
lovgivning, der gælder

Arbejdspladsindretning/hjælpemidler
Støtte til mindre arbejdspladsindretninger og/eller
hjælpemidler, der er nødvendige for, at medarbejderen kan udføre jobbet på lige fod med kolleger.

Særlige behov i ansættelsen

nsyn:
kan tages højde for følgende skånehe
Det forventes at der i fleksjobbet
Nedsat daglig arbejdstid
Ugentlig fridag
Ekstra pauser i løbet af dagen

Personlig assistance/døvetolkebistand

i løbet af arbejdsdagen
Behov for varierende arbejdsstillinger
i løbet af arbejdsdagen
Behov for varierende arbejdsopgaver
Fri for ensidigt gentaget arbejde
pgaver
Fri for fysisk belastende arbejdso
Fri for armbelastende arbejdsopgaver
Fri for arbejde over skulderhøjde
Behov for kort gangdistance
Fri for støjende omgivelser

Støtte til en personlig assistent til praktiske opgaver
såsom:
sekretærbistand, tunge løft, oplæsning, strukturering
af hverdagen og døvetolkning. Den personlige assistent kan være en kollega.

og arbejdsopgaver
Behov for struktureret arbejdsdag
Fri for stressende arbejdsopgaver
er
omgivels
rolige
Behov for
Andet

Mentor
Dato og borgerens underskrift

Jobcenteret navn og adresse (stempel

og underskrift)

Kontaktperson

Telefon

E-mail

KLE 16.01.21G01 AB-K 820 (03/2008)

Kommuneinformation
lsen KL
Udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyre

Side 1 af 2

Ekstraordinær støtte fra en kollega eller ekstern
konsulent i starten af et ansættelsesforhold; særlig
introduktion, vejledning og oplæring i arbejdet. Der
ydes kompensation til arbejdsgiver til dækning af
lønomkostninger ved frikøb af kollega eller honorar
til ekstern konsulent.

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.
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Syge danskere kan
få millionerstatning
En kvinde blev i Helsingør Byret tilkendt 485.000 kr. i erstatning, fordi
kommune snød hende for førtidspension og fleksjob. Det kan betyde
erstatning til andre syge.
Se artikler om emnet på: http://avisen.dk/syge-danskere-kan-faamillionerstatning_117054.aspx
Retten i Helsingør
Udskrift af dombogen
DOM
Afsagt den 9. september 2009 i sag nr. BS 1-1288/2008 :
A
mod
Helsingør Kommune
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør

Sagens baggrund og parternes påstande
Sagen rejser spørgsmål om A’s berettigelse til visitation til
fleksjob efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og om
forholdet mellem førtidspensionist- og fleksjobsystemerne.
Sagsøgeren, A ,der er født i 1949, modtog sygedagpenge fra
Helsingør Kommune fra maj 2005.
Den 12. februar 2007 fik hun afslag på førtidspension.
Udbetalingen af sygedagpenge stoppede den 11. marts 2007.
A har principalt nedlagt påstand om, at Helsingør Kommune
tilpligtes at anerkende, at hun var berettiget til at blive visiteret til fleksjob med virkning fra den 11. marts 2007.
Hun har subsidiært nedlagt påstand om, at Helsingør
Kommune tilpligtes at betale 402.620 kr. til hende med tillæg
af renter fra sagens anlæg til betaling sker.
Det er oplyst, at påstandsbeløbet svarer til ledighedsydelsen
i tidsrummet mellem den 11. marts 2007 og den 12. august
2009, da sagen blev hovedforhandlet.
Hun har endelig mere subsidiært nedlagt påstand om, at
sagen hjemvises til fornyet behandling i Helsingør Kommune.

Oplysningerne i sagen
Af en lœgeerklæring af 16. juni 2005 fra A’s egen læge fremgik
diagnoserne slidgigt og hypermobilitet. Det fremgik endvidere, at A var uarbejdsdygtig indtil videre. I en uddybende bemærkning anførte lægen: ’’Pt, vil næppe komme i arbejde på
almindelige vilkår. Fleksjob? I må indkalde pt. til en samtale’’.
Af en lægeerklœring af 7. november 2005 fra A’s egen læge
fremgik det, at der ikke var nogen behandlingsmuligheder, at
kiropraktik og fysioterapi var forsøgt uden effekt, og at slidgigt
og hypermobilitet er kroniske lidelser, der kun forværres med
tiden, Hendes arbejdsevne blev beskrevet som ikke eksisterende. Hun fandtes at kunne gennemgå en arbejdsprøvning,
men uden nogen fysisk belastning, og det anførtes, at ’’hun
kommer dog aldrig reelt i arbejde igen’’.
I en knogletæthedsmåling af 11. oktober 2006 hed det, at A
led af udtalt osteoporose. Enhver form for løft blev frarådet,
og det blev anført at førtidspensionering måtte tilrådes, hvis
stillesiddende arbejde ikke kunne findes.
Fra den 15. august 2006 til den l 9. oktober 2006 var A i intern
arbejdsprøvning i kommunens jobhus, I afslutningsskrivelsen fra forløbet blev det oplyst, at hun havde haft en daglig
arbejdstid på 3,5 timer, og at den effektive arbejdstid var 1,5
time.
I en ’’ Statusattest’’ fra egen læge af 6. november 2006 hed
det, at hendes arbejdsevne fortsat var ikke eksisterende.
Af en erklæring af 20. november 2006 fra en speciallæge i
fysiurgi fremgik, at ingen yderligere undersøgelser ville kunne
afklare tilstanden, at der ikke var yderligere behandlingsmuligheder, og at funktionsevnen var varigt nedsat i hvilket som
helst erhverv.

Helsingør Kommune har nedlagt påstand om frifindelse.
Den 12. februar 2007 traf Helsingør Kommune afgørelse om,
at A ikke opfyldte betingelserne for, at hendes sag kunne
førtidspensionisten 1/2009
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overgå til behandling efter pensionslovens regler. Det fremgik, at der ikke var tilstrækkelig dokumentation for, at hendes
arbejdsevne var nedsat i ethvert erhverv, og at det ikke kunne
udelukkes, at hun senere kunne bestride et fleksjob. Der blev
lagt vægt på, at der ikke var overensstemmelse mellem de objektive fund og de beskrevne smerter, samt at den foretagne
praktiske arbejdsprøvning ikke var fyldestgørende. Ved skrivelse af 28. februar 2007 meddelte kommunen endvidere, at
udbetalingen af sygedagpenge ville ophøre fra den 11. marts
2007. Kommunens afgørelser blev stadfæstet af beskæftigelsesankenævnet den 2. august 2007.
Af en erklæring af 13. september 2007 fra en specialist i
reumatologi hed det, at A’s resterhvervsevne måtte betragtes
som lig nul.
I en skrivelse af 12. oktober 2007, til kommunen anførte A’s
advokat, at det ikke fremgik af sagen, om der ved ophøret
af arbejdsprøvningen i 2006 var taget stilling til anden form
for erhvervsrettet aktivitet, eller om der ved standsningen af
dagpenge var blevet vejledt om fleksjob og ledighedsydelse.
Ved skrivelse af 4. december 2007 bad advokaten om en
udtrykkelig afgørelse om fleksjob og arbejdsprøvning. Ved
skrivelse af 7. februar 2008 oplyste kommunen, at der ikke
var truffet afgørelse om fleksjob, Kommunen anførte blandt
andet følgende:
”…
Med hensyn til berettigelse til et fleksjob, er det en betingelse,
at arbejdsevnen er varigt nedsat i en sådan grad, at der ikke
kan opnås beskæftigelse på normale vilkår. Hvis arbejdsevnen
kan forbedres ved revalidering eller andre foranstaltninger,
kan der ikke bevilges fleksjob.
Igen må der henvises til tidspunktet for stop for udbetaling af
sygedagpenge hvor det blev vurderet, at de helbredsmæssige
barrierer var så store, at der ikke på daværende tidspunkt var
en arbejdsevne overhovedet. ...’’
Den 22. april 2008 stadfæstede Ankestyrelsen den tidligere
afgørelse fra beskæftigelsesankenævnet om, at A ikke var
berettiget til førtidspension. Ankestyrelsen hjemviste samtidig spørgsmålet om sygedagpenge til ny behandling og
afgørelse. Ankestyrelsen anførte herved:
”…
Ved behandlingen af sagen skal kommunen inddrage retssikkerhedslovens § 7a og på grundlag heraf tage stilling til,
om der er behov for yderligere foranstaltninger for at bringe
Dem tilbage til arbejdsmarkedet, herunder ved beskæftigelse
i fleksjob. …”
A’s advokat bragte herefter spørgsmålet om visitation til
fleksjob i erindring over for kommunen ved skrivelser af 24.
april 2008 og l 8. juni 2008. Ved skrivelse af 29. oktober 2008
traf kommunen efter høring af A afgørelse, hvori det blandt
andet hed:
”…
Vi har derfor truffet afgørelse om, at give afslag på fleksjob,
da det på baggrund af den udarbejdede ressourceprofil, de
lægelige akter og sagens øvrige oplysninger ikke vurderes
at du er omfattet af målgruppen for fleksjob jf. lov om aktiv
beskæftigelsesindsats § 70a. …’’
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Forklaringer
A har forklaret blandt andet, at hun kommer’ fra Lolland, hvor
hun drev et rengørings- og vinduespudserfirma sammen med
sin mand. Han havde et meget langvarigt sygdomsforløb og
var i de sidste år af sit liv hyppigt indlagt på Rigshospitalet.
Hun måtte både tage sig af ham og af to børn.
Manden døde i 1994 og hun drev herefter firmaet videre,
men måtte stoppe i 2002. Hun blev revalideret i Sakskøbing
Kommune til værkstedsassistent, hvilket indebærer, at man er
støtteperson for andre, der er i arbejdsprøvning.
Hun har ikke arbejdet som vœrkstedsassistent. Hun fik et
vikarjob i et byggemarked, men blev sygemeldt i marts 2005.
Hun blev gift med sin nuvæ rende mand i april 2005 og flyttede i forbindelse hermed til Helsingør Opgaverne under
arbejdsprøvningen bestod blandt andet i at lægge rawplugs
i æsker. Det var opgaver, der som sådan var lette at udføre,
men hendes helbred forhindrede hende i at arbejde mere end
l,5 time om dagen. Hun er glad for at arbejde og havde det
dårligt med at skulle sige fra. Hun er nu igang med en ny sag
om førtidspension og har igen været i intern arbejdsprøvning.
Den nye pensionssag bliver måske afgjort i slutningen af
august 2009. Hendes arbejdsevnenedsættelse er blevet anerkendt forsikringsmæssigt, og hun har fra sit forsikringsselskab
modtaget en ydelse på omkring 7.500 kr månedlig. Denne
ydelse ophører når hun bliver 60 år.
B har forklaret blandt andet, at hun er socialrådgiver og
afdelingsleder i Helsingør Kommune, og at hun har arbejdet
med sygedagpenge og fleksjob i en årrække. Der var ikke en
varig begrænsning i A’s arbejdsevne pr. 11. marts 2007. På
tidspunktet for afgørelserne om førtidspension og dagpenge
havde A ingen arbejdsevne, men en vis arbejdsevne kunne
måske være opnået med smertebehandling og anvendelse
af hjælpemidler. Da A valgte at påklage afgørelserne, ville
kommunen ikke plage hende med et fleksjob. Netop ved at
klage viste A at hun ikke mente, at hun kunne arbejde. Man
kan godt havne i et hul, hvor man er for rask til førtidspension
og for syg til fleksjob. Lægerklœringerne kan være udtryk for,
at lægerne gerne vil gøre det så godt for deres patienter som
muligt. Lægerne må kun udtale sig om funktionsevnen - ikke
om arbejdsevnen.

Parternes synspunkter
A’s advokat har i påstandsdokument af 11. august 2009 til
støtte for den principale påstand gjort gældende:
”…
at A på tidspunktet for stop for sygedagpenge den 1. marts
2007 var berettiget til visitation til fleksjob, idet hendes arbejdsevne var varigt nedsat, og idet hun ikke kunne opnå
eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet,
at berettigelsen til fleksjob på tidspunktet for afgørelsen om
sygedagpengestop var godtgjort med arbejdsprøvning og
forgæves revalideringsforsøg samt veldokumenteret rent
lægeligt, hvilket tydeligt fremgår af de i sagen fremlagte
lægelige dokumenter, …
at det over for de omfattende lægelige oplysninger i sagen,
der entydigt støtter, at A’s arbejdsevne var varigt nedsat, og
at hun ikke ville kunne opnå beskæftigelse på almindelige

vilkår, må påhvile Helsingør Kommune at godtgøre, at A ikke
var berettiget til fleksjob, samt at Helsingør Kommune ikke
har løftet denne bevisbyrde.

at de anfægtede afgørelser ikke lider af så afgørende mangler,
at de er ugyldige,
at de anfægtede afgørelser således står ved magt, og

Endvidere gøres det gældende,
at det ikke er en betingelse for visitation til fleksjob, at arbejdsevnen svarer til mindst 1/3 af det normale, jf. SM-A- 1703,

at sagsøger derfor ikke ses at have lidt noget erstatningsberettiget tab, idet sagsøger har fået udbetalt sygedagpenge i
den længst mulige periode, og efter ophør af sygedagpengeberettigelse pr. 11. marts 2007 ikke har været fleksjobberettiget, og idet der ikke i øvrigt er begået sagsbehandlingsfejl
eller på anden vis er handlet culpøst af sagsøgte på en måde,
der har medført et erstatningsberettiget tab for sagsøger.’’

at såfremt det var Helsingør Kommunes opfattelse, at der
skulle foranstaltes yderligere undersøgelser af arbejdsevnen
(særligt i form af yderligere arbejdsprøvninger) var kommunen forpligtet til at vejlede herom og iværksætte dette, jf.
SM-A-17-02, samt SM-A-33-02,
at A på tidspunktet for sygedagpengestop ikke kunne forvente selvforsørgelse uden støtte, hvorfor Helsingør Kommune
var forpligtet til - dels at vejlede om mulighederne for fleksjob - hvilket ikke er sket - dels at tage stilling til, om der var
behov for yderligere foranstaltninger for at bringe A tilbage til
arbejdsmarkedet - hvilket heller ikke er sket,
at Helsingør Kommunes behandling af sagen har været
behæftet med væsentlige fejl og mangler, navnlig derved,
at Helsingør Kommune ikke har foretaget tilstrækkelig opfølgning i sygedagpengesagen, hvorfor Helsingør Kommune
må godtgøre, at disse mangler er uden betydning for vurderingen af, om A ville være blevet visiteret til fleksjob, hvis
opfølgningen var foregået i overensstemmelse med loven, jf.
SM-A-4O-Ol, samt
at Helsingør Kommunes afgørelse af 29. oktober 2008 om
afslag på fleksjob - der er truffet under denne verserende retssag - er truffet på et forkert og usagligt grundlag og påvirket
af væsentlige sagsbehandlingsfejl, samt i øvrigt tilpasset det
formål, at underbygge den tidligere trufne afgørelse, der blev
tilsidesat af Ankestyrelsen, hvorfor afgørelsen er ugyldig.
…”
Til støtte for den subsidiære påstand er det blandt andet
gjort gœldende, at vejledningspligten efter forvaltningsloven
blev tilsidesat, og at afgørelsen om dagpengestop efterlod A
uden forsørgelsesgrundlag, hvorved kommunen pådrog sig
erstatningsansvar. Til støtte før den mere subsidiære påstand,
er det gjort gældende, at afgørelse af 29. oktober 2008 er
ugyldig.
Til støtte for Helsingør Kommunes frifindelsepåstand er det i
påstandsdokument af 5. august 2009 gjort gældende:
”…
at sagsøger ikke på tidspunktet for stop for sygedagpenge pr.
11 marts 2007 havde krav på visitation til fleksjob, da sagsøger ud fra en samlet vurdering af arbejdsevne og gennemførte revaliderings- og beskæftigelsestiltag ikke vurderedes at
være i stand til at varetage et fleksjob,

Rettens begrundelse og afgørelse
Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 69,
stk. 1, nr. 1. at kommunen sørger for at personer med varige
begrænsninger i arbejdsevnen, jf. § 2, nr. 7, har mulighed for
ansættelse i fleksjob. Der er i bestemmelserne ikke fastsat
nærmere krav til omfanget af den nedsatte arbejdsevne. Efter
§ 70, stk. 1, giver kommunen tilbud om fleksjob til personer,
der ikke modtager førtidspension. Efter forarbejderne til lov
om en aktiv beskœftigelsesindsats er der tilsigtet en klar sammenhæng mellem førtidspension og fleksjob.
Er en person ikke berettiget til førtidspension, og er det ikke
muligt at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår
på arbejdsmarkedet, skal den pågældende visiteres til fleksjob.
A’s arbejdsevne var efter de indhentede lægelige oplysninger
varigt nedsat. Endvidere var hun blevet revalideret til værkstedsassistent uden at have opnået beskæftigelse inden for
dette område, ligesom hun havde været i arbejdsprøvning,
under hvilken hun kunne arbejde i 1 1/2 time dagligt. Det var
således ikke muligt for A at opnå eller fastholde beskæftigelse
på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Retten finde på denne
baggrund, at A skulle have været visiteret til fleksjob, efter at
der var meddelt afslag på førtidspension og dagpengeudbetalingen var stoppet. Der gives derfor medhold i A’s principale
påstand.
Sagsomkostningerne er fastsat til dækning af A’s udgifter til
retsafgift og advokatbistand.

Thi kendes for ret:
Helsingør Kommune tilpligtes at anerkende, at A var berettiget til at blive visiteret til fleksjob med virkning fra den 11.
marts 2007.
Helsingør Kommune skal inden 14 dage betale 34.000 kr. i
sagsomkostninger til A
Morten Larsen
Udskriftens rigtighed bekræftes.
Retten i Helsingør, den 9. september 2009
Gitte Romme, kontorfuldmægtig

at sagsøgte... på tidspunktet for varsling af stop af sygedagpenge havde tilvejebragt et tilstrækkeligt grundlag for afgørelsen om stop af sygedagpenge pr. 11. marts 2007 og for
afgørelsen af 29. oktober 2008 om afslag på fleksjob,
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det sker lokalt
førtidspensionisten
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Assens
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: Jytte Poulsen
Suppleant: Gerda Nannberg
Medhjælper: Elsebeth Bech Hansen

Bestyrelses suppleanter:
Lene Keil 21 28 44 47 og Michael Kofoed
20 14 48 07
Åbent hver fredag på kontoret
landemærket 26.b, 3700 Rønn,
fredag kl. 13.00 til 15.00
Revisorer: Inge Nielsen 30 29 32 08
Hugo Enni 23 65 52 91
suppleant: Lene Keil 88 38 95 08

Januar

2010 · 6. årgang

Fredericia
Formand: Lena Krog Pedersen
E- Mail nunuka@privat.dk
Tlf: 75586040 - 20479940
Næstformand: Georg Lillie
TLF: 60453326.
Vi ønsker alle en god jul og et godt nytår

GFGFGFGFGFGFGF
Foreningen for førtidspensionister
på Bornholm

Bornholm
BESTYRELSE: 2009
Foreningens telefon 56 91 08 80 mellem 10
til 12 fredag 10 til 15
Hjemmeside: www.fortidspensionistbornholm.dk
Formanden: Anja Keil Byvangen 18,
mobil 22 61 11 67
Rønne anjakeil@hotmail.com
Næstformand: Betina Plats Sahara 18,
3700 Rønne, tlf. 61 37 58 80
betina.platz@jubii.dk
Kasserer: Helle Sermet Knudsker
61 31 91 03
Kassere suppleant: Betina Olsen
Lille Ellekongstræde, 3700 Rønne
42 36 00 71
Bestyrelsesmedlem:
Bell Lund Åvej 4, Rønne, 56 91 00 60
bell_john@dlgtele.dk
Zuhra Halliovice Borgmesternielsenvej 1,
3700 Rønne, 56 95 67 23,
zuhra69@hotmail.com
Ole Trasborg, Rosenvej 10 2 th. 31 26 78 71
Annegrethe Gøttig, Fejlerevej
Klemmensker13, tlf. 27 71 99 11

1 ·

Sted: Rønne Bibliotek
Stor Sal Pingels alle
Tid: kl. 14.00 den 2. februar
Foreningen byder på kaffe og kage
En lille gå tur over til vores lokaler.
Lidt underholdning og dejlig samvær.
Det vil glæde foreningen at se nye
som gamle medlemmer til at
fejre denne dag med os.
Venlig hilsen bestyrelsen

GFGFGFGFGFGFGF

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

Faaborg - Midtfyn
Formand:
Henrik Hansen Viadukten 1, 1. sal Korinth
5600 Faaborg
Telefon 2513 8285
Telefontid: Tirsdag mellem 8.00 og 10.00
og Torsdag mellem 14.00 og 16.00.
Kasserer og kontaktperson i Ringe:
Sanne Uhre Gestelevvej 22, 5750 Ringe
Telefon 6262 3925
Telefontid: Tirsdag og Torsdag mellem
18.00 og 20.00
Sekretær og kontaktperson i Bøjden
og Horne:
Elisabeth Kanstrup Ramsevej 5A, Bøjden
5600 Faaborg
Telefon 22842043
Telefontid : Tirsdag mellem 8.00 og
10.00 og Torsdag mellem 14.00 og 16.00
Suppleanter:
Lars Nielsen, Stubmøllevej 18 lejl. 19
5600 Faaborg
Christian Petersen, Røjlevej 20, Nr. Søby,
5792 Årslev

Åbne huse
” Det Gamle Bibliotek”, Grønnegade 44,
5600 Faaborg
Åbent fra 13 til 15 alle dage er Onsdage. 9/9,
7/10, 4/11 og 18/11, som så er Juleafslutning.
I 2010 er det følgende datoer: 20/1 3/2 og
3/3.
førtidspensionisten 1/2010
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”Frivilligcenteret”, Øster Ringvej 22, 5750
Ringe.
Åbent fra 14 til 16 og alle dage Mandage.
24/8 , 21/9, 19/10, 16/11 og 14/12 som så
er Juleafslutning for medlemmer og andre
lokalforeninger.
I 2010 er det følgende datoer.18/1,15/2 og
15/3 som så er Generalforsamling.

Hillerød
Kontakt os:
Frivilligcenter Hillerød
Kulturværkstedet, Fredensvej 12C,
3400 Hillerød
Tlf: 4824 1907 / Mobil: 2089 0759
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
BESTYRELSE:
Formand: Vibeke Pedersen
Tlf. 75 61 50 63 – 50 41 38 06
e-mail: vibekeogcarsten@hotmail.com
Kasserer: Solvej Graversen TLF. 75 62 51
37 - 61 46 33 83, sunway@stofanet.dk
Sekretær: Karin Jensen, Tlf. 23 82 04 97
Førtidspensionistforeningen holder til
på Ceres Centret, Nørretorv 4 – 6, 8700
Horsens.
Onsdag formiddag mødes vi på Ceres
Centret fra kl. 10ºº - 11.30, hvor vi drikker
kaffe sammen og hygger os.
Ca. en gang om måneden tager vi på tur,
eller har fællesspisning, medlemsmøde
og lignende.
2 gange om året bestræber vi os på, at
holde et lille bankospil.
Kom og få vores program, så kan I derigennem se, hvad vi ellers laver.

Ikast - Brande
BESTYRELSE:
Formand: Bjarne Dueholm
Mosevænget 5, 7330 Brande
Tlf. 97 18 05 30 – 23 71 51 30
e-mail: bjarne.dueholm@mail.tele.dk
Næstformand: Villy Sørensen
Vibevej 5 B, 7430 Ikast, Tlf. 97 70 74 77
e-mail:villy@mvb.net
Kasserer: Eddie Sørensen
Vestervang 16, 7441 Bording
Tlf. 28 72 69 36, e-mail:jes@os.dk

Kerteminde
LFF – Kerteminde
Sybergs Have 69
5300 Kerteminde
Tlf. 6532 3332
e-mail: lff-ktm@hotmail.com
Hjemmeside: www.lffkerteminde.dk

BESTYRELSE:
Formand: Britta Due, Kerteminde
Næstformand, Aktivitetsudvalg og
Supp. til Landsforeningen:
Jeanette Solvang Kerteminde
Kasserer og Rep. i Landsforeningen:
Margrethe Lind, Vissenbjerg
Sekretær: Vivi-Ann Nielsen, Kerteminde
Foundraiser: Kim Degn Petersen, Odense
Kaffetante og Aktivitetsudvalg:
”Gumse” Andersen, Kerteminde
Kaffetante og Aktivitetsudvalg:
Connie Hansen, Marslev
Aktivitets ansvarlig: Søren Nielsen,
Munkebo
Bestyrelsesmedlem: Kristian Olsen,
Kerteminde
Bestyrelsesmedlem: Gerda Jakobsen,
Rynkeby
Bestyrelsesmedlem: Lisbeth Larsen,
Kerteminde
Suppleant: Pia Thagesen, Kerteminde
Suppleant: Claus Andersen, Kerteminde
Aktiviteter:
Hygge fredage: Alle fredage i lige uger fra
kl. 13.00 til kl. 16.00
Bowling: Sidste mandag i hver måned
(dog ikke juli og december).
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Vi mødes i Munkebo idræts Center kl.
15.40. Pris 20,- kr. inkl. Sko
Generalforsamling: Der afholdes
Generalforsamling onsdag d. 17. februar
2010 på Mødestedet, Kerteminde kl. 17.45.
Vi starter med fællesspisning, og derefter
generalforsamling.
Siden sidst fra LFF - Kerteminde
I 2009 var det en dejlig sommer, med
mange gode tiltag og idéer.
Helt tilbage i foråret søgte vi Kerteminde
Kommune om §18 midler, men der
kunne vi ikke komme i betragtning, da vi
denne gang ikke var med i målgruppen.
Kommunen havde fået den gode idé, at
§18 midler ikke ”bare” skulle bruges til
frivilligt socialt arbejde.
Pyt tænkte vi, så må der jo holdes lav profil
i år, ikke noget med større udflugter eller
store arrangementer.
Heldigvis søgte vi Soroptimisterne’s
lokal afdeling om et tilskud til at gå i H. C.
Andersens fodspor i Odense.
Vi fik ikke alene et tilskud, nej vi fik hele
turen betalt, og vi havde en skøn tur med
madkurv og det hele. Vejret var med os,
og Den Fynske Landsby var alle pengene
værd. Tusind tak til Soroptimisterne. (se
billederne på hjemmesiden)
Der efter søgte vi Lions Club om et tilskud
til en heldags tur til Ærø, og det fik vi
sørme også.
Turen blev arrangeret, og vi så mange
spændende ting. Marstal Søfartsmuseum,
Søby Gård (udefra) og Flaske Peter’s
samling blev besøgt, og sikken en oplevelse. Vi kan kun anbefale dette, man skal
bare huske på, at det ikke er så nemt, hvis
man er gangbesværet. Det er ikke alle
færgerne, der har elevator fra vogndæk og
op i det fri, og skal man bruge elevatoren,
skal man huske at sige det, når billetterne
bestilles. Virkelig skøn tur.
Tusind tak til Lions Club. (se billederne
på hjemmesiden)
Vi har også været et smut på tidens samling, hvor Anne Marie Helger udstillede
sine store sjove kjoler. Det var sjovt at se.
Der kunne vi også finde ”mormors” stue,
og vores ”eget” ungdomsværelse.
I skrivende stund, er der en indbydelse
ude ved medlemmerne. Vi holder et julearrangement d. 4. december med mad og
bingospil. D.d. er der 35 tilmeldte, så det
er lige før, vi ikke kan være flere. Dejligt
med noget opbakning.

København
BESTYRELSE – Lokal afdeling:
Formand: Jan B. Olsen. København Nv
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: j.b.olsenmail.dk@anarki.dk
Besøg vores hjemmeside.
www.lff-storkbh.dk
Næstformand: Finn Efland. Albertslund.
Ring venligst til Finn vedr.
Bisidder/Cafè-dage/kontor/arrangement
Tlf. 53 14 59 50
Tirsdage & torsdage fra kl. 11.00 – 12.00
Sekretær: Peer Balken. Vanløse.
Kasserer: Bjarne Alstrup. København N.
Bestyrelsesmedlem: Mona Andersen.
Valby.

Kontoret.
Vi har til huse i Griffenfeldsgade 58.
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 mere privat samtale på
Kontoret, kan det sagtens lade sig gøre.
Du ringer 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.
Vores Cafè-dage har åbent Fra kl. 10.00 –
14.00 plus det løse.
OBS. OBS. OBS. OBS. OBS.
Da vores forening jo har vokseværk samt
vi har en del gode fremtidsplaner som vi
håber snart lykkedes at få sat i værk.
Kunne vi godt bruge nogen frivillige
medhjælper. Det kan være alt lige fra lidt
kontorjob til bisidder, Hjælpe med arrangementer osv. osv.
Så har du lidt tid og overskud i din dagligdag. Så ring eller send en mail til Jan.
Så finder vi ud af det.
DU ER IKKE ALENE

Nordfyn

Sommerferie, det holder vi hele juli måned, så vi alle kan nå at blive lækre brune,
til vi mødes igen
Opstart efter sommerferien er d.11.
aug. kl. 10.00 i Borgerhuset i Søndersø

BESTYRELSE:

Formand Betina Holm
Sømarksvej 218, 5471 Søndersø
Tlf.64 89 18 08, mobil 20 76 18 03
Mail: betina@saknet.dk
Næstformand Ida Rasmussen
Østrup Skovgårdsvej 51
5450 Otterup, mobil 26 74 41 96
Mail: ida_oestrup@hotmail.com
Sekretær Vibeke Rasmussen
Chr. Koldsvænget 8, 5471 Søndersø
Tlf. 64 84 14 07
Mail: vib_ras@hotmail.com
Kasserer Dorthe Bondesen
Svinget 27, 5450 Otterup
Tlf. 20 88 58 29
Mail: db_bondesen@privat.dk
Bestyrelsesmedlem Vivi Gravesen
Kongsbjergparken K1, 5400 Bogense
Tlf. 64 86 12 98
Landsbestyrelsen:
Dorthe Bondesen og Vivi Gravesen

Så nærmer julen sig, så bestyrelse vil gerne
ønske alle en rigtig god jul og et godt
nytår.
2010 starter vi op efter nytår d. 13. jan. kl.
10.00 i Borgerhuset evt. i nye lokaler.
Generalforsamling d. 17. Feb. kl. 13.00
i Borgerhuset i Søndersø. På valg er
Ida Rasmussen, Betina Holm og Vibeke
Rasmussen. Alle ønsker genvalg. Er der
andre som ønsker at stille op til bestyrelsen, så kontakt os.
Foredrag med Ejvind Nielsen med titlen
HUMOR I TILVÆRELSEN d. 17. marts kl.
19.00 på Vesterbo plejecenter. Kom og få
et godt grin, når tidligere sognepræst fra
Århus, kommer med sjove eksempler fra
hverdagen.
Lokalforeningen bliver 5 år d.21. sep. Vi
har søgt om penge til arrangementet, men
ved endnu ikke hvor meget vi evt. har fået,
så nærmere oplysninger om det senere.
Øvrige ang. aftaler vi på cafémøderne.
Forslag til ang.
Tidens samling, entré 40 kr.
De japanske haver i Nr. Broby, entréen
er 65 kr.
Hofmandsgave ved Otterup og en god
stor is ved stranden.

På bestyrelsens vegne
Sekretær Vibeke Rasmussen

Nordjylland
BESTYRELSE:
Bestyrelsesformand: Lona Nørlev
Askevej 15, 9480 Løkken
Tlf.: 98 99 16 26, Mobil: 20 68 14 18
E-mail: mulle15@mail.dk
Næstformand: Majbritt Melgaard
Grundtvigsvej 27 F, 9800 Hjørring
Tlf: 22 84 51 51
E-mail: majbritt.melgaard@jubii.dk
Kasserer: Birthe Gotfredsen
Bedelundvej 39, 9830 Tårs
Tlf. 98 95 84 02
Sekretær: Lis Olesen
Løkkensvej 757 A Rubjerg
9480 Løkken, Tlf. 98 99 64 87
Bestmedlem: Anna-Lise Kiel
Rundmarken 3 B Harken
9800 Hjørring, Tlf. 41 61 16 63

Nyborg
BESTYRELSE:
Formand: Helle Hansen tlf. 27 28 62 29
Bestyrelsesmedlemmer:
Bente Klausen
Kurt Jørgensen
Betty Søe
Margit Madsen
Bente Larsen
Carina Berendt
Hjemmeside:
www.foertidspensionisten-nyborg.dk
Vi mødes ”vestervold” i Nyborg, den 3.
Mandag i hver måned kl. 13.00 – 16.00
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Odense

Thy/Mors

BESTYRELSE:
Formand: Hans Christian Andersen
Østerbro 61,5000 Odense C
Tlf. 22776809,
Mail. ahc.andersen@gmail.com
Næstformand / Sekretær: Grethe
Larsen, Henriettevej 75, 5000 Odense C
Tlf. 63122546, Mail. grethe@knus.dk
Kasserer: Arne Dencker, Bogensevej 76,
5560 Årup, Tlf. 40539610
Mail. arnebuster@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem: Per Olesen
Tlf. 66109851, Mail. polesen@mail.dk
Bestyrelsesmedlem: Hanne Pedersen

BESTYRELSE:
Formand: Pia Correll Mouritsen,
7900 Nykøbing Mors, Tlf. 97 72 07 34
e-mail: pia-mouritsen@post.cybercity.dk
Næstformand: Elin Sekkelund,
7700 Thisted, Tlf. 97 92 19 64
e-mail: sekkelund.elin@gmail.
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:
Karin Mikkelsen
7950 Erslev, Tlf. 97 74 17 13
e-mail: karinmikkelsen@ofir.dk
Suppleant: Knud Rask Nielsen
7700 Thisted, Tlf. 20 21 59 81
Hjemmeside:
www.foertidspensionisterthymors.dk

Struer/Thyholm
BESTYRELSE:
Formand: Bente Stougård 97854687
Kasserer: Benny Hørbye 97855440
Bestyrelsesmedlemmer:
Pia Seftling
Ellis Hørbye
Merete Bach
Suppleant: Knud Erik Andersen
Revisor: Alice Christensen.

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

Tid:
1. og 3. onsdag hver måned
kl. 14.00 til 16.00
I hyggekluben laver vi det vi har lyst til
lige fra ingenting til spil, håndarbejde
evt. en udflugt, kort sagt man bestemmer helt selv. Men vi hygger os og får
altid en god snak.
Hjemmeside:
www.foertidspensionisterthymors.dk

Tønder
BESTYRELSE:
Formand: Bjarne Nielsen
Tlf. 25 53 78 74
E-mail: bjarne-h.nielsen@webspeed.dk

Vamdrup
Arrangementer:
Vi afholder et medlemsmøde hver måned, dog ikke maj, juni, juli og august.
Program med tid, sted og emne udsendes til vore medlemmer og kan desuden
fås ved henvendelse til bestyrelsen.

BESTYRELSE:
Else Nesgaard
Trelle Ager 70 F, 6580 Vamdrup
Tlf.: 2670 0244

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

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

Åben Rådgivning og Hyggeklub:
Sted:
De Frivilliges hus, Skolegade 9, 7700
Thisted

Støt vore annoncører
de støtter
støtter os...
os...
de
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www.unikalk.dk
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Et dagligt tilskud af UniKalk® styrker knoglerne. Jo ældre,
vi bliver, jo større er behovet for kalk og D-vitamin, og det
gælder både kvinder og mænd. Betragt det som en klog
opsparing i knoglebanken, eller se det som en forsikring.
Vished giver tryghed – især i det lange løb.
Husk derfor din UniKalk® hver dag hele livet.
UniKalk® fås i ¿ere varianter og kan købes på apoteket,
i Matas og udvalgte helsekostbutikker.

UniKalk
styrker knoglerne
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4-Kløveren
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.
Formand: Susanne K Jensen
tlf. 98 31 72 17.
Kontakt rådgivere: Ea V Jensen på
tlf.24527249 og læg en besked på
telefonsvarer, så ringer hun dig op eller
mail eavolfgang@live.dk

Kontakt person til nye Medlemmer:
Mariane Svendsen
ForeningsBlad: Birgitte Medum, Jan
Kipker og Søren Damgaard
Foreningens nye adresse pr. 1 januar
2010 er
FFVest
Brogaardsvej 2, Rindum
6950 Ringkøbing
Kontakt person til landsforening:
Gerda Thorsted

Aalborg
Vestjylland
BESTYRELSE:
Formand: Bigitte Medum
Næst formand: Jan Kipker
Bestyrelsesmedlemmer: Eva Olsen ,
Edith Nielsen, Ove Rasmussen, Gerda
Thorsted
Kasserer: Per Fredskild
Suppleant: Mariane Svendsen

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
anden tirsdag kl. 9.30 til 11.30 i lige uger
på De Frivilliges Hus på Mølholmsvej 2.
Alle er velkomne!
Kontakt formand/rådgiver: Ea V Jensen
på tlf.24527249 og læg en besked på
telefonsvarer, så ringer hun dig op eller
mail eavolfgang@live.dk.

Århus
BESTYRELSE:
Formand: Kåre Lund, Ormslevvej 53 1.
Tv., 8260 Viby J.
E-mail : fiaa@klunds.dk
Tlf.,86117038 – 22617038
Næstformand: Torben H. Trudsø,
Pilevænget 40, 8270 Højbjerg
E-mail: torbenth@stofanet.dk
Tlf. 86147613 – 28897613
”Fast mødedag: Torsdag kl. 13,
Østergade 30 II, Århus”

Fleksudvalg
KONTAKTPERSONER:
Landsformand: Carl-Erik Nielsen
Stengade 8, 3700 Rønne
Tlf. 21723006
E-mail: carle@nielsen.tdcadsl.dk
Næstformand: Lena krogh Petersen
Gummesmarkvej 16, 6740 Bramming
E-mail: nunuka@privat.dk
Tlf. 7558 6040
Birthe Gotfredsen, Bedelundvej 39
9830 Tårs, Tlf. 9895 8402
E-mail: trolderik@mail.dk

førtidspensionisten 1/2010
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Landsbestyrelsen

Landsformand

Landskasserer

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

Alvilda Nielsen
Dragstrupvej 67, 7950 Erslev
Tlf. 97 74 40 47
e-mail: alvilda@mail.tdcadsl.dk

Næstformand

Sekretær

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

Margrethe Lind
Tlf. 65 93 86 70

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.

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.

Afsender adr.:

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

SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT

FORENINGSBLAD
Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret for et,
kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et foreningsblad
er ofte det vigtigste bindeled mellem forening og medlemmer.
Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og kan
være behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt
annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet.
Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver,
f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort.
Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af vores
erfaring...

FL REKLAME

Agerbakken 21 · 8362 Hørning · 7022 1870

www.flreklame.dk · fl@flreklame.dk

