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GalloJob
Find dit løntilskudsjob gennem Gallojob
I Gallojob har vi de seneste 15 år hjulpet
førtidspensionister videre i job med løntilskud.
Overvejer du selv at søge et løntilskudsjob,
er du meget velkommen til at kontakte os
på tlf. 86 18 86 09
eller på gallojob@gallojob.dk.
Vi hjælper dig med evt. afklaring, opsøger
arbejdsgivere, støtter dig i praktikken, og
efter at du er blevet ansat. I Gallojob har vi
ingen tidsbegrænsning – vi er hos dig, så
længe, du ønsker det.
Vi ser frem til at høre fra dig om dine ønsker.
Med venlig hilsen
Kirsten Risom og Bjørn Stensvold
Gallojob, Nørre Allé 31, 3. • 8000 Aarhus C
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Siden sidst...
Så er der gået et halvt år siden sidste blad og der
har været det årlige landsmøde, som var uden de
store ændringer.
Der var enighed om at lokalforeningerne skulle
gøre sig mere synlige og at vi skulle undersøge om
der er mindre klubber i de forskelle lige kommuner
som evt. kunne tænke sig at blive en del af vores
fællesskab.
Dansk arbejdsgiverforening har offentliggjort deres opfattelse af hvordan man kan spare milliarder
ved at skære kr. 4.000,00 på førtidspensionerne,
dette er noget af et skræk senarie og har været
med til at bekymre mange førtidspensionister,
som føler at de i forvejen har meget svært ved at få
økonomien til at række og nogle enkelte har over
for undertegnede givet udtryk for at de så lige så
godt kunne tage livet af sig.
Hvad er det der får DA til at fremkomme med
sådant et forslag. Er det for at presse lønningerne
på lavtlønsområdet?, eller er det for at få penge til
at sænke diverse skatter og afgifter for arbejdsgiverne samt fjerne topskatten?
Har DA overvejet muligheden for at hæve mindstelønnen?
Tror DA at førtidspensionisterne bliver raske ved at
gøre dem fattigere?
Man må håbe at medlemmerne af DA ikke bliver
ramt af sygdom eller ulykke, for så vil de opdage et
system som udelukkende går ud på at få borgerne
i arbejde, hvilket i sig selv er en langvarig proces
og ofte gør borgeren mere syg.
Med den nye reform ( 2013 ) bliver ca. 2/3 af dem
som tidligere ville have fået en førtidspension
tilkendt et fleksjob på under 10 timer om ugen,

uden de store udsigter til at få et job, hos DA`s
medlemmer.
Landsforeningen for førtidspensionister finder det
beklageligt at den retorik der blev brugt ved indførelse af reformen om at det var synd at parkere folk
på en førtidspension, har vist sig at betyde at det
er bedre at parkere dem på en væsentlig lavere
ydelse ved at tildele ”minifleksjob” (fleksjob under
10 timer) i stedet for en førtidspension, uden den
store udsigt til at borgeren får det tilkendte fleksjob.
Det er en misforstået opfattelse at borgerne selv
søger en førtidspension.
Dette sker kun i meget få tilfælde da det i givet
fald altid er på foreliggende grundlag, hvilket stort
set altid vil give et afslag.
Hvis der var et grundlag for en tilkendelse ville
borgeren formentlig have fået en førtidspension.
Vi oplever at der i stort set hele landet er et manglende seriøst indhold i ressourceforløbende.
Vi så gerne at der bliver en mulighed for at anke
et ressourceforløb og vil gerne fastholde vores
forslag om at resurseteamet bliver lagt i regionsregi som må anses for at være uden økonomisk
interesse i hvordan udfaldet af en sag bliver.
En stor tak til alle som støtter vores forening samt
alle vores frivillige.
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ALLE MEDLEMMER OG SAMARBEJDSPARTNERE
ØNSKES EN GOD SOMMER.

Carl-Erik Nielsen, landsformand
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Dorte Pedersen
kan ikke få førtidspension

59-årige Dorte Pedersen kan ikke få førtidspension, selvom hun er dement og stærkt svækket af blodprop og kronisk nervebetændelse. Mange andre er i samme situation, viste høring
i sidste uge.
Syge og nedslidte mennesker tæt på 60 år nægtes retten til
førtidspension på trods af anbefalinger fra speciallæger. Det
kom frem, da der i sidste uge var høring i Folketinget om førtidspensionsreformen, som trådte i kraft den 1. januar 2013.
En af de ramte er Dorte Pedersen på 59 år. De sidste fem år
har hendes liv været præget af sygdom, efter at hun i 2010
blev ramt af en blodprop i hjernen. Efter et års sygdom blev
Dorte fyret fra sit arbejde.
Det var et hårdt slag. Hun havde arbejdet uafbrudt, fra hun
var 16 år til sygdommen ramte.
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dagligt besøg af hjemmesygeplejersken, som sørger for, at de
begge to får deres medicin.
Dorte Pedersens egen læge konstaterede i oktober sidste år:
”Patienten er ikke funktionsdygtig som husmoder, men afhængig af hjælp fra familien og hjemmeplejen. Hun har ingen
funktionsevne i forhold til arbejdsmarkedet”.

Afslag på pension
Alligevel afviser kommunen i januar i år Dorte Pedersens
ansøgning om førtidspension.

Helbredet er siden løbende blevet forværret. Dorte Pedersen
har kronisk nervebetændelse i arme og ben, har problemer
med at gå, har svært ved at huske, manglende koncentrationsevne og fungerer dårligt socialt. Senest har hun fået
konstateret demens.

De mener ikke, at det er dokumenteret, at der er en varig nedsættelse af arbejdsevnen, og at alle behandlingsmuligheder
er udtømt.
Derfor skal Dorte i et ressourceforløb, og må klare sig for en
ydelse på størrelse med kontanthjælpen.

Sideløbende med Dortes sygdom har hendes mand fået konstateret demenssygdommen Alzheimers.

Socialrådgiver Anette Bruun fra3F Sydfyn fremlagde Dorte
Pedersens historie på høringen.

Ægteparret er flyttet til en beskyttet bolig, hvor de får maden
leveret udefra, har hjemmehjælp fire gange om dagen og

- Dortes sag er den værste, jeg har oplevet. Men vi har en del
sager, hvor syge og nedslidte medlemmer ikke kan få førtids-
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pension, selvom det er lægeligt dokumenteret, at der ikke
er flere behandlingsmuligheder og afklaringsforløb viser, at
arbejdsevnen ikke kan udvikles, siger Anette Bruun.

Morten blev med støtte fra en mentor hjulpet ind i en kampsportsklub, hvor han fik et netværk og fik opbygget sin selvtillid.

Høringen viste, at det ikke er et problem, som er begrænset
til Sydfyn. Birthe Straarup fra FOA Kolding fortalte om Joan
Thomsen på 59 år. Hun lider af alvorlig og meget smertefuld
leddegigt, som hele tiden forværres. De eneste led, som ikke
er ramt, er hofte leddene. Der kommer hele tiden smertefulde
gigtknuder, som skal opereres væk.

Han fik ugentligt besøg af en støtteperson i hjemmet og samtaler med sin koordinerende sagsbehandler hver 14. dag, hvor
han kunne læsse alle frustrationer af.

Men Joan Thomsen har fået nej til en førtidspension, selvom
en speciallæge allerede i 2013 slog fast, at flere arbejdsprøvninger kan forværre sygdommen.

Nu efter halvandet år er han klar til at starte i praktik i et køkken ni timer om ugen og håber på at ende med et fleksjob.
At gennemføre den slags succesfulde ressourceforløb kræver
ekstra penge til området og godt samarbejde på tværs af
forvaltningerne, understregede Nanna Dahl.

Kommunen mener, at hun skal igennem endnu et virksomhedsforløb med henblik på at blive på arbejdsmarkedet.
Birthe Straarup understreger, at Joans tilfælde ikke er enkeltstående. Der er kommet flere af den slags sager efter førtidspensionsreformen.

Efter noget tid var han parat til at gå i behandling for sit hashmisbrug, som han i dag er ude af.

DORTHE PEDERSEN fik tilkendt førtidspension d.13. maj
2015 fra 1. juni 2015, men hun døde torsdag d.21. maj.

Det hedder i loven, at det skal være åbenbart formålsløst at
udvikle arbejdsevnen, før der må bevilges førtidspension.
Det fortolkes meget stramt i mange kommuner. Det var et
erklæret formål med reformen, at antallet af førtidspensioner
skulle ned. Det er lykkedes.
Det kom frem på høringen, at antallet af nye tilkendelser af førtidspension er mere end halveret, siden reformen trådte i kraft.

Halvering af nye pensioner
Tal fra Ankestyrelsen viser, at 5682 mennesker sidste år fik
bevilget førtidspension mod 14.621 i 2012.
Finn Sørensen, Enhedslistens socialordfører argumenterede
på høringen for, at kommunerne langt hen ad vejen blot
gør det, de blev bedt om, og at det derfor er loven, som skal
ændres.
Men beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen mener, at
selvom der stadig er udfordringer, går det den rigtige vej.
- Vi er på rette spor, men det skal gøres endnu bedre, sagde
ministeren.
Høringen afslørede store forskelle fra kommune til kommune
på, hvordan reformen føres ud i livet.
I stedet for at give førtidspension skal kommunerne gennem
de såkaldte ressourceforløb arbejde på at gøre syge i stand til
at komme ud på arbejdsmarkedet.

Et godt forløb
Høringen bød på eksempler på totalt indholdsløse ressourceforløb.
Men Nanna Dahl fra Aarhus Kommune kunne modsat fortælle
om Morten på 28 år, der har ADHD og for halvandet år siden
havde et omfattende hashmisbrug og var på kontanthjælp.
I stedet for at få førtidspension kom han i et ressourceforløb.
Kommunen startede ikke med at presse ham ud på arbejdsmarkedet, men så i stedet på årsagerne til, at han havde svært
ved at fungere på en arbejdsplads.
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Set på tilbud

i BILKA Horsens på vej til landsmødet.
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FLEKSYDELSE
Fleksydelse overgår til Udbetaling Danmark
Udbetaling Danmark overtager den 1. maj 2015 ansvaret for fleksydelse fra kommunerne. Det er dermed
Udbetaling Danmark, der nu står for at opkræve fleksydelsesbidrag og udbetale fleksydelse.

Fleksydelsen ændrer sig ikke
Reglerne for fleksydelse er stadig de samme. Eneste forskel er, at det nu er Udbetaling Danmark, som er ansvarlig for fleksydelsen. Det er derfor Udbetaling Danmark,
du skal kontakte, hvis du har spørgsmål.
Hvis du modtager fleksydelse, vil Udbetaling Danmark
udbetale fleksydelsen til din NemKonto.

Betalingsserviceaftaler er ophørt
Hvis du har betalt fleksydelsesbidrag via en betalingsserviceaftale, vil aftalen ophøre 1. maj 2015. Du skal derfor
oprette en ny betalingsserviceaftale med det indbeta-

lingskort, du får fra Udbetaling Danmark, hvis du fremover vil betale fleksydelsesbidrag via Betalingsservice.
Når du ultimo juni får en opkrævning på fleksydelsesbidrag for tredje kvartal, vil vi informere dig om, hvordan du
opretter en ny aftale.

Udbetaling Danmark bruger Digital Post
Hvis du er tilmeldt Digital Post, vil du få dine breve om
fleksydelse med Digital Post. Du tjekker din digitale post
på www.borger.dk eller www.e-boks.dk. Er du fritaget for
Digital Post, får du dine breve med fysisk post.

Vil du vide mere
På www.borger.dk/fleksydelse kan du læse mere om
fleksydelse. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte
Udbetaling Danmark på 70 12 80 82.

Kommentar

til udtalelser i radioavisen om DA`s spareforslag
Det kan ikke være rigtigt at man efter en årelang udredning
bliver tilkendt en førtidspension, fordi man ikke skønnes at
have nogen resterhvervsevne, skal høre at man vil skære kr.
4.000 i førtidspensionerne, så det bedre kan betale sig at arbejde. Førtidspensionisten har jo netop IKKE nogen mulighed
for at arbejde og bør derfor ikke straffes for dette.
Efter 1.jan 2013 er der sket en meget stor reduktion af tilkendelser af førtidspensioner og en tilsvarende større tilkendelse
af ”minifleksjob”, hvor det kniber gevaldigt med at finde job
til disse ”minifleksjobbere” som kun kan arbejde 10 timer eller
derunder om ugen.
Er det i orden at finansiere topskattelettelser ved at tage pengene fra overførselsindkomsterne??
Er det i virkeligheden mindstelønnen som er for lille i forhold
til overførselsindkomsterne?

Hvis man selv søger en førtidspension er det efter pensionslovens § 17, som altid er på foreliggende grundlag, hvilket vil
sige at der ikke vil blive indhentet yderligere oplysninger og
at ansøgningen vil blive behandlet på baggrund af de oplysninger der er i sagen.
Det vil næsten altid medføre afslag, fordi man må formode
at hvis der havde været oplysninger nok, ville der formentlig
være tilkendt en førtridspension.
En sag om førtidspension vil stort set altid bygge på et længere varende forløb efter at borgeren har været langtidssyg
eller været udsat for en ulykke.
Hele sagsforløbet går udelukkende ud på at klarlægge hvor
meget man kan arbejde og ikke så meget om borgerens
helbred.
Carl-Erik Nielsen, landsformand

Når man skærer i overførselsindkomsterne vil der blive flere
som falder uden for samfundet og der bliver et markant mindre forbrug, som også vil koste arbejdspladser.
Det er en myte at man ”bare” kan gå på kommunen og søger
førtidspension.
førtidspensionisten 2/2015
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Rekonvalescenthjemmet
LYSGLIMT i Gilleleje Pragtfuld beliggenhed direkte til havet. Storslået udsigt.
Frisk luft. Naturskønne spadsereture.
Et køkken som tilbyder inspirerende varieret kost.
11 døgns ophold. Enkelt- og dobbeltværelser.
Godkendt af Sygesikringen Danmark.
For tilsendelse af brochure eller værelsesreservation
Åbent 23. april - 5. oktober 2012
Kontortid Man. - fre. 10 - 12 • Ring 4830 0247
Besøg også vor hjemmeside: www.lysglimt-gilleleje.dk
www.lysglimt-gilleleje.dk

privatraadgiver.com
din private og fortrolige socialrådgiver

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

Papuga Bus A/S
Tilbyder:
• Endagsture • Busrejser
• Studierejser • Transfer • Liftbusser
Kontakt os på tlf 75 85 85 88
for program eller læs mere på:
www.papugabus.dk
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TO
I EN
PLADS

Sådan kan man også løse
parkeringsproblemer
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DU ER IKKE
ALENE
Melodi: Du er ikke alene, af Sebastian
Når du tager afsted venter vi på dig
Selvom der er dage, hvor du er et kvaj
Vores rævestreger dem kan du uden ad
Det er dem der gør dig evigt glad.
Og du som alting ved – du har prøvet alt
I det store hele – meget kort fortalt
Du har været på dating og et fransk visit
Andre gange mødt’ du et mareridt
Du er ikke alene. Der er en der følger dig
Og det er helt på de rene, vi har det ligesom dig
Som dig
Når du kommer her, får knus eller en hånd
Så bliv ikke bange, du ved hvorfor den kom
Der er meget varme lige her omkring
Her på FORTIPs egen ”beverding”.
Du er ikke alene. Der er en der følger dig
Og det er helt på det rene, vi har det ligesom dig. Som dig.

Indsendt af Fortip
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FORTIP Foreningen for Førtidspensionister i Ballerup Kommune

De 4 årstider
Så kom foråret endelig. Det var dejligt, for med solen og
varmen springer det hele ud og der kommer flere farver på
livet igen.
I april måned har vi været i Ballerup Bio, som sammen med
Alzheimerforeningen havde lavet et velgørenhedsarrangement. Her holdt den tidligere formand Anne Arndal oplæg
til en fantastiske film om musik som terapiform for folk med
demens og alheimers. En meget rørende film, som viste, at
musik kan ”vække” mennesker, der ellers ikke kunne nås.
Musikken fik dem til at huske, synge med og blive glade.
Ikke mindst det sidste var afgørende for deres livskvalitet og
filmen gjorde et stort indtryk på os. Entreindtægterne gik
ubeskåret til Alzheimerforeningen, som lige som os går til
kamp mod ensomheden i Folkebevægelsen mod Ensomhed.
Vi har været på tur til Politimuseet og det var spændende.
Noget af turen rundt på museet var guidet og vi så både rekvisitter og fotos fra det danske politis historie. Bagefter gik vi
på Assistens Kirkegården, hvor vi drak vores medbragte kaffe
og kiggede på gravsteder.
Og så har vi, formand Gert Sørmer-Sørensen og kasserer
Helle Minerth, haft møde med borgmester Jesper Würtzen
om vores store ønske om egne lokaler til Ballerup kommunes førtidspensionister. Carl-Erik Nielsen, landsformand i
Landsforeningen for Førtidspensionister, deltog også i mødet
og her fremlagde han vores tanker om et ”Selvværdshus” – et
møde- og værested for førtidspensionister, mini- og fleksjobbere og borgere i sagsbehandling til samme. Vi vil have et

hus/lokaler, som vi selv kan indrette og som vil give flere af
kommunens førtidspensionister lyst at komme i, end dem der
kommer på Tapeten. BKF, Ballerup Kommunes Førtidsmalere,
var også med til mødet med formand Annette Loop og næstformand Lene Astrup. BKF er dem, vi deler lokaler med på
Tapeten på mandage og torsdage, dvs. BKF har lokalerne om
formiddagene og FORTIP har dem om eftermiddagene.
Det bliver spændende at se, hvad vores tiltag munder ud i og
vi håber på en afklaring, når vi mødes igen om ikke så længe.
Som nævnt i De 4 Årstider, april nummeret, har vi arrangementer/ture ud af huset. Vores hyttetur den 1. juli er kun for
medlemmer, men de andre arrangementer er åbne for gæster. Gæsterne betaler selv de omkostninger, der forbundet
med arrangementet/turen, men kan i øvrigt ellers melde sig
til turen hos den tovholder, der står for den gældende dag.
Se vores hjemmeside www.fortip.dk eller kontakt os på telefon:
Formand
Sørmer: 20 83 34 93
Kasserer
Helle: 44 65 92 86/81 18 08 32
Helle Minerth
Kasserer i FORTIP
Foreningen for Førtidspensionister I Ballerup Kommune

LANDSMØDEGLIMT 2015
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Ternebakken 133
8700 Horsens
Telefon 51 33 92 83
Tidsbest. 7.30 - 18.00

Bus til 74 personer

OMPOLSTRING AF MØBLER
Trænger dine gamle møbler til et nyt look ?
Køb møbelstoﬀer og andre produkter direkte på nettet

Klik ind på www.concetto.dk
og ﬁnd de møbelstoﬀer du ønsker til dine møbler
CONCETTO • Rubjergvej 74 • 8260 Viby J • Tlf. 21 25 90 19
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Fru Jørgensen
VS. Forvaltningen
Artikel fra Advokaten, Nr.1 februar 2015 · Af Søren Jenstrup, formand for advokatrådet

Når Advokatrådet blandt sine andre opgaver også til stadighed sætter fokus på retssikkerhedsmæssige forhold, hænger det blandt andet sammen med, at der på trods af et på
mange måder velfungerende demokratisk retssamfund som
det danske til stadighed vil være et stort behov for, at en af
statsmagten uafhængig organisation som Advokatsamfundet
skaber opmærksomhed om de områder, hvor retssikkerheden
halter. Det gælder også borgerens møde med forvaltningen.
I øjeblikket er en arbejdsgruppe under Advokatrådet ved
at lægge sidste hånd på en rapport om retssikkerhed i forvaltningen. Initiativet kommer fra advokat og tidligere rådsmedlem Henrik Høpner, der også her i magasinet fortæller
om, hvorfor han tog initiativ til at igangsætte dette vigtige
udvalgsarbejde. Som han siger i artiklen, besluttede han sig
for at undersøge området nærmere efter at have læst om en
række åbenbart urimelige afgørelser over for borgere, der ikke
selv havde ressourcerne til at kæmpe for deres sag. Siden
har der været gennemført et grundigt analysearbejde, hvor
mange advokater og andre eksperter er blevet inddraget.
Det lyder entydigt fra alle sider, at der er et stort behov for at
værne om borgerens retssikkerhed i mødet med forvaltningen.

Mads Krøger Pramming fortæller, at han har helt identiske
sager mod forvaltning og mod forsikringsselskaber, der også
ofte skal vurdere en persons arbejdsevne i forhold til for eksempel førtidspension. I sager mod forsikringsselskaberne går
domstolene fuldt ind i prøvelsen af skønnet med det resultat,
at borgeren ofte vinder – især hvis selskabets vurdering er stik
imod, hvad en række speciallæger ellers har vurderet. Hans
pointe er også, at forsikringsselskaberne generelt er langt
mere rimelige i deres afgørelser end forvaltningen, for de ved
godt, at hvis de kommer til et helt andet resultat end lægerne,
så taber de sagerne i retten. Og derfor får domstolskontrollen
på dette område en præventiv effekt.
Forvaltningens skøn er blot et ud af mange emner, vi tager
fat på i den rapport fra Advokatrådet, som er på trapperne, og
hvor vi kommer med en række konkrete anbefalinger, som
i sidste ende skal være med til at skabe både en vigtig debat
og forhåbentlig også føre til en række initiativer, som i sidste
ende skal give borgeren mere tryghed og øget retssikkerhed.
En udvikling som flugter med den seneste debat om en
styrkelse af borgerens retsposition i retssager, der føres imod
staten.

Når man læser interviewene her i magasinet står det klart,
at borgerens retssikkerhed ikke er god nok, når det gælder
forvaltningens afgørelser. Helt centralt står skønnet i
kommunens afgørelse – det kan eksempelvis være en
vurdering af, om en borger opfylder kravene til at
modtage hjemmehjælp eller få en arbejdsprøvning.
På den ene side har forvaltningen et økonomisk
incitament til at gå til grænsen for, hvad der
lovgivningsmæssigt kan lade sig gøre. På den
anden side vægrer domstolene sig ved at
efterprøve forvaltningens skøn. Det giver
forvaltningen ret vidtstrakte beføjelser
og dermed et råderum, som vi ud fra en
retssikkerhedsmæssig synsvinkel bliver
nødt til at forholde os kritisk til.
I Advokaten Online (http://www.
advokatsamfundet.dk/Service/
Publikationer/Advokaten%20online/2015/Advokaten%201.aspx) har
vi blandt andet to interviews med advokaterne Mads Krøger Pramming og Søren
Kjær Jensen, og jeg hæfter mig i den forbindelse
særligt ved, at der er stor forskel på at føre en sag ved
domstolene mod forvaltningen og mod et forsikringsselskab.
førtidspensionisten 2/2015
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Hokus Pokus
du er rask

Forvaltningen kan næsten slippe igennem med at skønne hvad som helst. Vi er på niveauet
før et afslag som, “du er for tyk til førtidspension”, kan gå lige igennem, mener advokat,
der peger på domstolenes manglende vilje til at prøve myndighedernes skøn, som kernen i
problemet.
Artikel fra Advokaten, Nr. 1 februar 2015 · Af Hanne Hauerslev

Det startede med et trafikuheld for 17 år siden.
Efter en sygeperiode kommer kvinden i fleksjob, men det viser sig i løbet af kort tid, at hun har en diskusprolaps i halsryggen, og det er umuligt for hende at klare et job. Derfor søger
hun førtidspension. Men hun får afslag med den begrundelse,
at hun ikke har bevist, at hun er syg.
Siden kommer ti forskellige læger ind over sagen. De konstaterer uafhængigt af hinanden, at kvinden
umuligt kan arbejde. Med tiden er hendes
fysiske og psykiske tilstand forværret.
Hun lider af voldsom angst, er stort
set ikke i stand til hverken at stå eller
gå, og hun ligger derfor i sin seng
langt det meste af tiden. Men hun
får stadig afslag på førtidspension.
I stedet bliver kommunen ved
med at sende hende invitationer
til jobprøvning.
- Det er så grotesk, at nogle sagsbehandlere kommer hjem til
kvinden, hvor de på det nærmeste sidder på hendes sengekant
for at holde møder om jobprøvning. I fuld alvor forsøger
sagsbehandlerne at få hende
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aktiveret på trods af, at det er helt klart, at det ikke har været
muligt i mere end et årti.
Desuden bliver hun indkaldt til møder, som hun jo ikke kan gå
til. Når hun ikke møder op, så stopper hendes sociale ydelser,
hvilket har resulteret i, at hun har oparbejdet en gæld, som
hun selvfølgelig ikke er i stand til at betale, fortæller advokat
Mads Krøger Pramming, som har speciale i blandt andet
sociale sager.
Han klager kvindens sag til Ankestyrelsen, der er et
år om at afgøre den. I september 2014 kommer
styrelsen frem til, at det ikke er dokumenteret, at kvindens arbejdsevne er nedsat.
- Det vil sige, at Ankestyrelsen ikke forholder sig til de ti lægelige vurderinger
og træffer dermed en afgørelse, som
er stik
imod de lægelige rapporter, selvom
de tegner et helt entydigt billede af
situationen gennem 17 år. Jeg må
indrømme, at første gang jeg så på
hendes sag, tænkte jeg, at det her er
verdens bedste sag – men det viser sig
jo så ikke at holde stik. Derfor skal den
nu i retten, og vi er i gang med at søge
fri proces.

SÅ GODT SOM UMULIGT AT VINDE EN SAG
Kvindens historie er kun en ud af mange. Hver eneste dag ringer borgere til advokatfirmaet Kroer Pramming for at fortælle
deres historie og bede om bistand til at føre deres sag.
- Der er virkelig mange groteske sager, og vi må sige nej til de
fleste, både fordi vi ikke har kapaciteten her på kontoret, og
fordi vi ikke magter kun at have de her meget tunge sager,
hvor omfanget af sagsakter er meget stort, og hvor muligheden for at vinde er meget lille. Det er så godt som umuligt at
vinde eksempelvis en sag om førtidspension ved domstolene.
Vi taler måske i allerbedste fald om en ud af ti. Der er selvfølgelig sager og sagstyper, der kan vindes ved domstolene
– og dem vinder vi også. Navnlig sager om erstatning for fejl i
sagsbehandlingen. Men angår sagen forvaltningens skønsudøvelse, er det nærmest umuligt at vinde, som det er nu, siger
Mads Krøger Pramming, som begyndte at arbejde med de
sociale sager ved et tilfælde.
- Jeg skiftede job til et advokatkontor, hvor jeg overtog 40
sociale sager efter en medarbejder, som stoppede. Jeg havde
ingen erfaring med det sociale område og kom fra et stort
erhvervskontor, hvor jeg havde arbejdet med blandt andet
EU-regler og komplicerede internationale forsikringsretlige
forhold. Men hvis jeg troede, at det var komplekst, så fik jeg et
noget andet syn på det, da jeg fik taget fat på den sociale
lovgivning. Den er vanvittig kompliceret og består af en
myriade af lovgivning med en underskov af cirkulærer, bekendtgørelser og et meget omfattende refusionssystem, der
hele tiden bliver ændret. Til eksempel fylder lovgrundlaget på
dagpengeområdet for tiden mere end 23.000 sider.
- Samtidig er her en stor mangel på domstolspraksis.
En af mine sager vedrørende sygedagpenge endte i landsretten. Det fordoblede mængden af sager om sygedagpenge
i Ugeskrift for Retsvæsen. At en enkelt sag kan fordoble
retspraksis, er efter min opfattelse udtryk for, at der stort set
ingen domstolskontrol er med det her område. Der mangler
med andre ord en hovedretskilde. Når vi så endelig fører
sagerne, er resultatet, at myndighederne får meget lang snor
ved domstolene, som kun yderst sjældent tilsidesætter det
skøn, som forvaltningen udøver.
- Det ser jeg faktisk, som det reelle problem.
Selve lovgivningen er egentlig ikke problematisk – selvom
man selvfølgelig politisk kan diskutere, om vi hjælper de
svage i samfundet nok. Men det er svært for mig at pege på
noget specifikt i lovgivningen, som politikerne burde ændre,
for i princippet er der ikke mulighed for, at man kan falde mellem to stole. Problemet er, at fortolkningen af det skøn, som
for eksempel ligger i ordene ‘varigt og væsentligt’, er delegeret til myndighederne, der skal spare og har interesse i at
stramme. Det skøn kan reelt ikke prøves ved domstolene.
Vi er på niveauet før, at du kan få en afgørelse, der hedder, at
“du er for tyk til at få førtidspension.” Myndighederne slipper
næsten af sted med hvad som helst – enten fordi sagerne ikke
bliver anlagt, eller fordi de bliver tabt, hvis de gør.

træffe afgørelse om, hvorvidt hun har ret til hjælp. Men pludselig skal hun nu undersøges af en psykiater, selvom ingen
andre end kommunens lægekonsulent mistænker psykisk sygdom. Og hokus pokus bliver hun erklæret rask.
Psykiateren, som er hentet hele vejen fra Fyn til Djursland,
spørger blandt andet ekstremt detaljeret ind til hendes sexliv,
hvilket er højst besynderligt, fordi det ikke er relevant, og han
ender med at konkludere, at hun simulerer sin sygdom.
Den er altså noget, som hun bare bilder sig ind, mener psykiateren.
- Den afgørelse var jo rar for kommunen, der slap for at betale
for et fleksjob. Men konsekvensen var, at kvinden kom ud i et
limbo uden arbejde og i dag står med et økonomisk tab på
200.000 kroner. Senere har det så også vist sig, at psykiateren
har lavet samme komfortable afgørelse i mange andre sager
for kommuner, og Sundhedsstyrelsen er nu gået ind i sagen
og har udtalt kritik af lægen, forklarer Mads Krøger Pramming.
Selvom sagen virker helt klar og nu skal for domstolene, er
han altid tilbageholdende med sine forventninger til at vinde
– det gælder både i denne sag og i sagen med den sengeliggende kvinde, der ikke kan få førtidspension.
- Vinderchancerne er lave, netop fordi domstolene yderst
sjældent kontrollerer skønsudøvelsen. Jeg har helt identiske
sager mod forsikringsselskaber, der jo også ofte skal vurdere
en persons arbejdsevne i forhold til for eksempel førtidspension – og her er billedet sjovt nok det stik modsatte.
Her går domstolene fuldt ind i prøvelsen af skønnet, og der
vinder borgeren ofte – især hvis selskabets vurdering er stik
imod, hvad en række speciallæger ellers har vurderet.
Min påstand er i den forbindelse, at forsikringsselskaberne
generelt er langt mere rimelige end forvaltningen, for de ved
godt, at hvis de kommer til et helt andet resultat end lægerne,
så taber de sagerne i retten. Og derfor får domstolskontrollen
på dette område en præventiv effekt i selskaberne. Det er helt
anderledes i sager mellem borger og forvaltning, hvor der er
en ubalance i og med, at myndighederne reelt er fredede.

INGEN RETSSIKKERHED
Mens Mads Krøger Pramming dermed ser retssikkerheden
som høj, når det gælder borger mod privat forsikringsselskab,
har han ikke meget tillid til systemet, når det gælder borger
mod forvaltning.
- Retssikkerhed? Der er ingen, sådan som det er nu. Den ene af
de tre statsmagter, udfylder ikke den rolle, de har på det her
område. Det er en kæmpe urimelighed i vores retssystem, at
du har en grundlovssikret ret, der i praksis ikke fungerer. Når
der er et så stort fravær af kontrol, så er myndighederne selvfølgelig grænsesøgende, ikke mindst fordi de skal spare. Så
opstår der en kultur, hvor man kan tillade sig hvad som helst,
fordi det stort set ingen konsekvenser har.

EN KOMFORTABEL AFGØRELSE
- Et grotesk eksempel har jeg i en sag, der kører nu, hvor en
kvinde havde fået en kronisk lidelse i sit bryst og ikke kunne
arbejde. Efter et år bliver hun indkaldt af kommunen, som skal
førtidspensionisten 2/2015
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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
· Agerbakken 21
· 8362 Hørning · fl@flreklame.dk · t. +45 7022 1870
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Retssikkerheden
skal gælde både borger og forvaltning
Borgerens retssikkerhed er ikke god nok, når det gælder mødet med den offentlige forvaltning. Det mener advokat Henrik Høpner, der peger på, at forvaltningens afgørelser
bør have opsættende virkning i forbindelse med anke af afgørelser, sådan at borgeren
beholder sin ydelse, mens sagen bliver behandlet i Ankestyrelsen.
Artikel fra Advokaten, Nr. 1 februar 2015 · Af Hanne Hauerslev

Inspirationen kom fra en konkret sag, som Henrik Høpner
læste om i pressen i 2011. En kvinde var blevet frataget alle de
offentlige ydelser, hun modtog som eneforsørger, da forvaltningen uberettiget mente, at hun levede sammen med en
anden person.
- Folk samlede simpelthen penge ind til kvinden, som levede
langt under sultegrænsen, og da sagen kom frem efter en
periode med flere andre urimelige sager, så blev jeg faktisk
ret forarget og tænkte på, hvordan samfundet kan behandle
borgere på en måde, som er åbenlyst helt urimelig.
Han tog derfor emnet op i Advokatrådet, der allerede i Retssikkerhedsprogrammet fra 2009 havde fokus på borgernes
retssikkerhed i mødet med forvaltningen.
- Samtidig har vi jo med mennesker at gøre, som i forvejen
står i en svær situation, fordi de er ramt af sygdom eller på
anden måde har mistet fodfæstet. Det er den allersvageste
gruppe i samfundet, der ikke selv har ressourcer til at kæmpe
for deres rettigheder – det kan være børn, unge, udviklingshæmmede eller pensionister. De mangler muligheden for selv
at stille sig op og forklare, hvad deres rettigheder er. Og set i
lyset af advokaternes særlige retsstilling i samfundet, mener
jeg, at vi er forpligtede til at kæmpe for dem, der ikke kan selv,
forklarer Henrik Høpner, der på den baggrund igangsatte
et arbejde i Advokatrådet, hvor en arbejdsgruppe har set
på retssikkerheden i forvaltningen og udarbejdet en række
anbefalinger.
- Ideen om at se på kvaliteten i den offentlige forvaltning lå
fint i forlængelse af Retssikkerhedsprogrammet, og derfor
besluttede vi os for at skyde projektet i gang med en høring
for at få mere viden. Vi inviterede advokater og dommere
sammen med blandt andre Børns Vilkår, Finansrådet og
Københavns Kommunes borgerrepræsentant, og høringen
blev dermed en brainstorm på, hvilke udsatte grupper og
hvilke særlige problemer der var i spil.
Høringen bekræftede Advokatrådets tese om, at der var behov for at se nærmere på området. Herefter gik arbejdsgruppen i gang med at analysere, hvor de største retssikkerhedsmæssige problemer lå.

matisk, og derfor iværksatte vi en lang række drøftelser og
bad om at få skriftlige input fra eksperter fra blandt andet
Københavns Universitet. Her oplevede vi, at de involverede
virkelig med ildhu kastede sig over opgaven, fordi de mente,
at der var behov for at gøre en indsats på det her felt, og det
var fantastisk at mærke, at der var opbakning til projektet.

FØRST GAV DE PENGENE – SÅ TOG DE DEM
Et af de områder, som kan forbedre retssikkerheden, er at give
forvaltningens afgørelser opsættende virkning i forbindelse
med anke, mener Henrik Høpner.
På den måde kan borgeren beholde den ydelse, som forvaltningen vil tage, mens sagen behandles i ankeinstansen eller
alternativt blive stillet på samme måde, som hvis de ikke med
urette var blevet frakendt den sociale ydelse.
- Det betyder, at de penge, kommunen sparer ved sin uretmæssige afgørelse, går videre til borgeren. Det er vigtigt at
tænke på, at den offentlige forvaltning både er forvaltning
og pengekasse. Derfor er det nærliggende at forestille sig, at
forvaltningen i sine afgørelser kan have et falsk lod i vægtskålen – nemlig behovet for at spare.
- Forestil dig lige, at din hjemmehjælp bliver uretmæssigt
fjernet. Du klager over afgørelsen, og samtidig må familien
træde til for at støvsuge og klare indkøb. I dag er det sådan, at
du kun får refusion for perioden, hvis du har lidt et økonomisk
tab – det vil sige, lagt penge ud til et privat firma. Min holdning er, at besparelsen skal komme borgeren til gode, det
står frit for at invitere familien en tur i Tivoli som tak for det
arbejde, de har lagt. Det betyder jo samtidig, at forvaltningen
undgår at blive skudt i skoene, at deres afgørelser er båret
af økonomiske hensyn, siger Henrik Høpner, der trådte ud af
Advokatrådet i 2013.
- Selvom jeg ikke længere er en del af Advokatrådet, er jeg
glad for, at der nu bliver lagt sidste hånd på en rapport, som
vil have masser af gode anbefalinger til mere retssikkerhed
i forvaltningen. Der er rigeligt at tage fat på, og jeg håber, at
der vil komme en god diskussion ud af det, som på sigt vil
trække tingene i den rigtige retning.

- Vi var forbløffede over at konstatere, i hvor stort et omfang
den offentlige forvaltnings praksis blev opfattet som probleførtidspensionisten 2/2015
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Folkemødet på Bornholm 2015
- set med landsformandens øjne
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Nye regler om tandlægehjælp
Fra april 2015, skal tandlægen vurdere om du skal være GRØN - GUL - eller RØD.
Hvornår er du grøn?
Du tilhører den grønne kategori, hvis du ikke har aktiv sygdom i tænderne, tandkødet eller mundhulen i øvrigt. Hvis du
er grøn, vil du blive indkaldt til undersøgelse hos tandlæge eller tandplejer med 12-24 måneders mellemrum. I forbindelse
med hver enkelt undersøgelse vil du kunne få en tandrensning med tilskud fra din region. Du kan sagtens bede om at få
tænderne renset oftere, men der er kun tilskud til tandrensninger til grønne patienter maksimalt én gang om året.

Hvornår er du gul?
Du er i den gule kategori, hvis du har aktiv sygdom i tænder,
tandkød eller mundhule, samtidig med at tandlægen vurderer, at du selv sammen med tandlægen kan medvirke til en
bedre sundhedstilstand, fx ved at holde igen med søde sager,
stoppe med tobaksrygning og være endnu grundigere med

Kørselsfradrag
for kronisk syge
eller handicappede

tandbørsten. Som gul patient vil du blive indkaldt til én eller
flere fokuserede kontrolundersøgelser i løbet af året. Du vil i
det omfang, der er nødvendigt i forhold til din sygdom, kunne
få tilskud til mere end én tandrensning om året.

Hvornår er du rød?
Du er i den røde kategori, hvis du har aktiv sygdom i tænder,
tandkød eller mundhule, og tandlægen vurderer, at du ikke
er i stand til selv at gøre det bedre og derfor har behov for
hyppigere tandlægebesøg. Tandlægen sætter forebyggelse
og behandling i gang, og du vil blive indkaldt efter behov –
typisk oftere end en gul patient. Der er tilskud til den nødvendige forebyggende og kontrollerende behandling, herunder
tandrensninger.
Kilde: Tandlægeforeningen.

ENSOMHED
Ensomhedens uhyre, har grebet fat i mig,
Det gnaver sig, langsomt og snigende
Ind i min sjæl.
Måned efter måned, stykke for stykke,
Borer uhyret sig dybere ind
Og fortærer mit indre.
Et fortvivlet skrig, forsvinder i nattens stilhed.
Medens tålmodigheden, brister i venten på,
Lidt menneskevarme.

Ligningsloven § 9 D.
Godtgør den skattepligtige, at vedkommende som følge af
varigt nedsat funktionsevne eller kronisk sygdom har særlige udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads,
finder reglerne i § 9 C ikke anvendelse. Den skattepligtige
kan i stedet fradrage normal befordringsudgift i det omfang, den overstiger 2.000 kr., samt den del af den faktiske
befordringsudgift, der overstiger normal befordringsudgift i det pågældende tilfælde. Normal befordringsudgift
opgøres, hvor offentlig befordring kan anvendes, som udgiften til billigste offentlige befordringsmiddel og ellers
som udgiften ved brug af eget befordringsmiddel efter
kilometertakster, der fastsættes af Skatterådet.

Redningen ud af ensomhedens favn,
Synes lige for, men dog så fjern,
Fordi ingen hører mine skrig om hjælp.
M. Nielsen

førtidspensionisten 2/2015
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MÆRKESAGER
1
3
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Focus på at sagsbehandlingen foregår efter lovgivningen
og er så kortvarigt som mulig.

2

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

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

Få afskaffet den økonomiske ægtefælle/samleverafhængighed for førtidspensionister.

7

4
6

Fremme jobmulighederne for fleksjobbere.

Udbredelse af landsforeningens folder ”.

Socialt samvær for vores målgruppe for
dermed at forebygge ensomhed.

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

projekt
MODENSOMHED
Landsforeningen for Førtidspensionister er gået med i projekt MODENSOMHED, sammen
med en del andre foreninger og fonde i kampen mod ensomhed.
Da vi i forvejen forsøger, at hjælpe vores målgruppe til ikke at ende i ensomhed, og for
dem, som er ensomme, vil vi forsøge at få kontakt, så de kan få et socialt netværk.
Læs mere herom på www.modensomhed.dk

førtidspensionisten 2/2015
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Ændring af fleksjobordningen
Af Alvilda Nielsen

Hvis man tilkendes et fleksjob vil man fremover blive aflønnet
efter andre regler. Jobcentret skal fastsætte hvilke skånehensyn den enkelte har og fastsætter antal effektive arbejdstimer og lønnen skal så fastsættes mellem arbejdsgiveren og
den ansatte, og kommunen supplerer lønnen op til max kr.
36.400,-. Aftalen skal genvurderes hvert 5. år.

Løn + tilskud kan højst udgøre mindstelønnen på området.
For hver kr. 1.000,- man tjener reduceres tilskuddet med 30%
= kr. 300,- indtil man kommer op på kr. 13.000,- i løn, herefter
reduceres tilskuddet med 55% = kr. 550,-for hver 1.000,- indtil løn og tilskud tilsammen udgør kr. 36.400,-.

LØN		

FRADRAG		

TILSKUD *

TIL UDBETALING I ALT FØR SKAT

0,0030% af
1.000,00
10.000,00
13.000,00
14.000,00
24.000,00
34.000,00
36.000,00
36.400,00

0		16.700,00		16.700,00
30% af
1.000,00		16.400,00		17.400,00
30% af
10.000,00
1 3.700,00		23.700,00
30% af
13.000,00		12.800,00
25.800,00
30% af 13.000,00 + 55% af 1.000,00 		12.250,00
26.250,00
30% af 13.000,00 + 55% af 11.000,00		 6.750,00		30.750,00
30% af 13.000,00 + 55% af 21.000,00		 1.250,00		35.250,00
30% af 13.000,00 + 55% af 23.000,00		 150,00		36.150,00
0			
0		36.400,00

• Tilskuddet kan højst udgøre kr. 17.550,Der kan findes en beregningsmodel på nettet og linket er http://www.fleks.nu/beregner
Desuden gøres opmærksom på, at hvis man er i fleksjob vil lønnen ikke blive reduceret på grund af ægtefællens/samleverens indtægt,
hvilket sker når man er på førtidpension. (Ægtefælleafhængighed)
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Ballerup
BESTYRELSE:
Formand: Gert Sørmer-Sørensen
Kasserer/sekretær: Helle Minerth
It-ansvarlig: Per Larsen
Bestyrelsesmedlem: Anette Søberg
Bestyrelsesmedlem: Frank Jacobsen
Kontaktpersoner:
Gert Sørmer-Sørensen, tlf. 20 83 34 93 og
Helle Minerth, tlf. 44 65 92 86/81 18 08 32
e-mail: minerthhelle@yahoo.dk
Vi mødes hver tirsdag og torsdag kl. 15 –
17.00 på Tapeten lokale A, Magleparken 5
C, 2750 Ballerup og hygger med te, kaffe
og spil. Derudover arrangerer vi ture og
aktiviteter ud af huset. Se vores hjemmeside www.fortip.dk

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

4-kløveren

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

Horsens
Formand:
Karin Jensen
Tlf. 23820497
E-mail: karin_jensen@fibermail.dk
Sekretær:
Hanne Arentoft
Tlf. 50415448
E- mail: hannearentoft@hotmail.com
Kasserer:
Solvej Graversen
Tlf. 75625137- 61463383
E- mail: sunway@mail1.stofanet.dk

Kontaktperson:
Formand: Susanne K. Jensen
tlf. 98 31 72 17.
Kontakt rådgiver: Ea V Jensen på tlf. 40
75 99 09 mellem 16 og 18 i hverdagen og
læg en besked på telefonsvarer, så ringer
hun dig op eller mail eavolfgang@live.dk

Vi mødes hver onsdag kl10.00 til 11.30 i
Sund By butikken Åboulevarden 52 til en
kop kaffe og en gang om måneden tager
vi på en tur ud af huset.
I år går vores sommertur til Reepark i
Æbeltoft.

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.

Vi er en lille førtidspensionist forening i
Horsens, der er pt. 27 medlemmer. I det
sidste år har vi fået 5 nye medlemmer,
nogen har læst om os på Sund By butikkens hjemmeside og så har vi haft held
til at få komunens hjemmevejledere til
at fortælle om os. Vi prøver at få nye til
at føle sig velkommen, så her er nogle af
medlemmernes egne udtalelser.

2·

juli

2015 · 12. årgang

Hej, jeg hedder Kirsten er 48 år og jeg har
været førtidspensionist i 22 år. Jeg startede med at komme i foreningen for førtidspensionister Horsens for 3 måneder
siden, hvilket jeg er rigtig glad for, vi har
det super hyggeligt når vi mødes hver
onsdag, der er altid godt humør og når vi
kommer bliver man altid mødt med knus
og kram. De ture jeg har været med på
kan jeg kun sige positive ting om.
Hejsa, jeg hedder Birthe og er førtidspensionist, jeg er glad for at komme i
foreningen for førtidspensionister. Jeg
glæder mig faktisk til hver onsdag, det er
bare så hyggeligt at komme der, så kom
bare og se til os hver onsdag fra 10.00 til
11.30. Hilsen Birthe Damgaard Hansen
Janni: En hjertevarm klub, hvor der er
plads til alle. Du møder nye mennesker
og finder måske et venskab du ikke vidste du manglede. Vi er alle i samme båd.
Så var der Lene der kom i det poetiske
hjørne:
Er du trist og har du sorg i sinde
så tagmed mig til Horsens by
Der den bedstye klub, som du kan finde
Vi har ikke noget dårlig ry.
Der kvinde og mand
kaffe å æ kande
Har du en dårlig dag
Bærer de ikke nag.
Så er du trist og har du sorg i sinde
Så kom roligt ind i vores klub
Nye venner du da straks vil finde
Det er ikke noget dårligt plus.
Ja, bedre måde kan jeg ikke beskrive
førtidsklubben på, man bliver i godt
humør efter et par timer med de herlige
mennesker.

Kh. Lene Abild Karlsen
førtidspensionisten 2/2015
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SÅDAN FEJRER VI FORENINGENS
FØDSELSDAG.

Første Hyggefredag efter sommerferien
finder sted den 7. august 2015.
Mange sommerhilsener fra Bestyrelsen
Alle ønskes en rigtig dejlig sommer

Nordfyn

Holbæk
BESTYRELSEN:
Formand: Henrik Pedersen
Holbæk, Tlf. 42 43 10 62
E-mail: henrik@forfleks4300.dk
Kasserer
Niels Pedersen
Holbæk
E-mail: kasserer@forflrks4300.dk
Bestyrelsesmedlem
Inge Aagaard
Holbæk
E-mail: inge@forfleks4300.dk
Foreningens hjemmeside:
www.forfleks4300.dk

Kerteminde
KONTAKT OS:
Formand: Elisabeth Larsen
Grønløkkevej 14, 5330 Kerteminde
Foreningens telefon: 41 19 97 00
E-mail: info@lffkerteminde.dk
Vi afholder fast Åbent Hus/Hyggefredag
i LIGE UGER kl. 13-16, hvor foreningen er
vært med te og kaffe. De der nu har lyst
medbringer mundgodt efter eget ønske.
Vi holder til på Mødestedet, Strandvejen
10c, 5300 Kerteminde.
Aktiviteter i øvrigt:
Ud over Hyggefredagene arrangerer
foreningen andre aktiviteter og ture (i
gennemsnit en gang om måneden).
Se venligst mere herom på vor hjemmeside: www.lffkerteminde.dk
eller scan QRkoden:
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BESTYRELSEN:
Formand: Dorte Sørensen
Søndersøvej 411, 5471 Søndersø
Tlf. 22 77 74 29
E-mail: dorte20@hotmail.com
Næstformand: Lis Pjengaard
Bogmose 24, Skovby Sand,
5400 Bogense, Tlf. 40 57 50 96
E-mail: lispjengaard@gmail.com
Kasserer og landsbestyrelsen:
Dorthe Bondesen
Svinget 27, 5450 Otterup
Tlf. 20 88 58 29
E-mail: db_bondesen@yahoo.dk
Sekretær: Vibeke Rasmussen
Chr. Koldsvænget 8, 5471 Søndersø
Tlf. 64 84 14 07, mobil 40 59 70 26
E-mail: vib_ras@hotmail.com
Sup. I landsbestyrelsen:
Lis Pjengaard
Bogmose 24, Skovby Sand
5400 Bogense, Tlf. 40 57 50 96
E-mail: lispjengaard@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Hanne Høj Laursen
Rosenlunden 24, 5471 Søndersø
Tlf.42 50 28 44,
E-mail:hanne-hoej@saknet.dk
Sup.
Ida Rasmussen
Østrupskovsvej 51, 5450 Otterup
Tlf. 26 74 41 96
E-mail: ida_oestrup@hotmail.com

Nordjylland
KONTAKT PERSONER, RÅDGIVER OG
BESTYRELSESMEDLEMMER:
Bestyrelsesformand:
Lona Nørlev, Havklitvej 1A
9800 Hjørring, Tlf. 98 99 16 26
Mobil: 20 68 14 18
E-mail: lona9800@gmail.com
Kasserer: Birthe Gotfredsen
Bedelundvej 39, 9830 Tårs
Tlf. 98 95 84 02
Sekretær: Lis Olesen
Idræts Alle 127 S, 9800 Hjørring

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

Aktiviteter i 2015 for Lokalforeningen
for Førtidspensionisterne i
Nordjylland:
Vi har fremmøde i vores lokalforening
hver anden onsdag i lige uger året rundt
og hjælper medlemmer med deres
problemer med kommunen i forbindelse
med sager vedr. pension/sygdom, langtidssyge og fleksjob.
Vi har i vores forening ikke nogen fast
aktivitetskalender, men stiller op ved
særlige lejligheder og interesserede er
velkommen til en uforpligtende snak og
en kop kaffe.
Her er der også muligheder for vores
medlemmer at deltage i de aktiviteter / hobbyarbejder som findes i
Forsamlingsbygningen og man kan købe
mad, kaffe og kage i bygningens kantine.
En lille påmindelse, hvis I flytter, vil vi
gerne vide det, så I bliver ved med at få
bladet tilsendt.

Roskilde
Formand: Kate Nelausen
Ringparken 40. st.tv, 4000 Roskilde
Mobil: 28 29 52 05
E-mail: k-n@webspeed.dk
Næstformand
Jørgen Rasmussen
Gyvelvej 71, 1. tv., 4000 Roskilde
Tlf. 46 36 15 13
Mobil: 40 42 67 58
E-mail: jorgen-elli@mail.tele.dk
Kasserer: Birgit Christensen
Wiemosen 18 1. tv, 4000 Roskilde
Tlf. 46 38 42 10
Mobil 53 53 07 75
E-mail: birgit.christensen@post3.tele.dk

Struer/Thyholm
BESTYRELSEN:
Formand: Bente Stougaard.
Tlf: 28148349
E-mail: bentefs@hotmail.dk
Kasserer: Hanne Nørgaard
Bestyrelsesmedl: Benny Hørbye
Bestyrelsesmedl: Henning Nielsen
Bestyrelsesmedl: Yvonne Jensen
Revisor: Henning Nielsen

Vi mødes d. første onsdag i måneden
kl. 11.00 og d. tredje onsdag kl. 13.00, til
kaffe og brød, samt hyggeligt samvær.
Mødested: Aktivitetscenteret,
mødelokale 6.
Derudover har vi diverse udflugter
og aktiviteter i løbet af året. Bl.a vores sommertur i hestevogn gennem
Klosterheden, samt julefrokost og mere.
Vi holder sommerferie i Juli måned.
Kig forbi, alle er velkomne.

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

Hjemmeside:
www.foertidspensionisterthymors.dk

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

www.foertidspensionisterthymors.dk
Medlemsnyt
Om ganske få dage, skriver vi 1. maj,
uret er på sommertid og i haven titter
stauderne frem, om kap med det mindre
velkomne ukrudt. Vi har skudt de dejlige
lyse dage i gang og allerede nu kommende torsdag, tager foreningen på Jebjerg
Plantehandel.
Vi har forinden afholdt Vores årlige
Generalforsamling d. 24. februar, bestyrelsen har senere konstitueret sig og ser
nu således ud:
Formand: Pia Correll Mouritsen
Næstformand: Niels Henning Poulsen
Kasserer: Alvilda Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Lone Nielsen
Sekretær: Lilly Sørensen Bach
Suppleant: Birte Overgaard
Suppleant: Dorthe Poulsen
Vi byder velkommen I bestyrelsen til
Lone Nielsen og glæder os til mange
gode timer sammen, men samtidig siger
vi en stor tak, for de flere perioder Karin
Mikkelsen, har været en del af bestyrelsen og arbejdet dermed.

Frivilligcentret i Thisted – Pr. 1. maj
finder man ikke længere Frivilligcentret
i Thisted i Skolegade. De har fået nyt
hjem, på adressen NYTORV 8, de åbner
dørene op til nye, lyse og større lokaler, end de tidligere har haft. MEN vær
opmærksom på, at det er på 1. SAL,
der er naturligvis elevator, så det
ikke skulle være noget problem for
gangbesværede og kørestolsbrugere
at komme op. Åbningen fejres med en
Indvielse Onsdag d. 29. april. Vi har Åben
Rådgivning og hygge første gang på
stedet: Onsdag d. 6. maj, hvor vi glæder
os til at se Jer. Se kalenderen.
De kommende arrangementer er ved at
være planlagt, ikke mindst vores sommerudflugt, som vi sidste år aflyste.
I år har vi derfor valgt at ændre på tidspunktet og springer fra august frem til
juni. Vi har også prøvet at afkorte dagen
lidt, så der derved måske ville være flere,
der kunne have lyst til at tage med.
Turen går fra Nykøbing Lørdag d. 13.
juni, nordpå mod Fårup Skovhus, Anna
Just’s have i Hune og Blokhus… Tiden er
til fornyelser og fra et medlem udsprang
den næste ide i rækken:
Grill- aften
Derfor skal I Tirsdag d. 25. August pakke
kurven med det kød, i kunne tænke jer
at grille.
Grillen er varm fra kl. 17.30 i Skovparken
Foreningen finder ud af noget tilbehør.
Sodavand og Øl kan købes i foreningen.
Så pak kurven, kom med godt humør og
lad os få en hyggelig aften.
Tilmelding er nødvendigt senest tirsdag
d. 11. august til Alvilda på 97 74 40 47.
Som den sidste i rækken af dette medlemsnyt, får vi igen besøg af Seniorshop.
Tirsdag d. 8. september kl. 14.
Marianne har pakket bilen, med det
sidste nye skud til efteråret.. Vi skal have
4 skønne modeller til at vise tøjet frem
for os. Er du en af dem, så hører vi meget
gerne fra dig. Sidst var det en hyggelig
vellykket dag, lad os gentage dette og
lad ikke din nabo, veninde eller familiemedlem sidde alene hjemme, men mød
talstærkt op, men husk pga. kaffe/brød at
tilmelde senest 1. september til: Alvilda
på 97 74 40 47 eller Pia 22 95 07 34.

En god sommer til jer alle fra Bestyrelsen
Pia Correll Mouritsen
førtidspensionisten 2/2015
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Vamdrup
BESTYRELSEN:

Bestyrelse pr. 14. marts 2015:
Else Nesgaard, formand
Alice Andersen, kasserer
Merete Schmidt, bestyrelsesmedlem
Lone Lund, suppleant
Birgit Petersen, suppleant
UDFLUGT 2015
20. august går turen til RendsburgNordoeestseekanal, hvor skibe sejler
forbi udenfor vinduerne, hvor vi skal
spise frokost.

Vordingborg
KONTAKTPERSON/ BISIDDER
Bent Ejlert Hansen
Elme Allé 18 st.t v, 4760 Vordingborg
Tlf.: 24 84 96 02
E-mail: bent.ejlert@hansen.mail.dk
Hvis der er nogen I Vordingborg der
har lyst til at være, med i bestyrelsen og
dermed være med til at lave noget for
andre og deltage i socialt samvær så ring
eller skriv.

Aalborg
Formand: Ea V Jensen
mobil 40 75 99 09, der kan lægges en besked på telefonsvaren og Ea ringer dig/
jer op eller mail på eavolfgang@live.dk
Foreningen Aalborg
Vi har lige afholdt vores generalforsamling med god succes, alle poster blev
besat, dejligt når det kører.
Vi mødes den sidste torsdag i måneden
på Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg fra kl.
13 til 15.

Aarhus
BESTYRELSEN:
Formand: Ulla Lund Jensen
Møllegade 6 st. th., 8000 Århus C
Mobil: 26 28 34 43
Næstformand: Shafgat Ali
Brynhøjvænget 78, 8381 Tilst
Mobil: 20 64 08 08
Suppleant: Torben H. Trudsø
Damagervej 22 M 1-3, 8260 Viby J
Mobil: 28 89 76 23
Kasserer: Birgitte Medum
Sølystgade 56 st., 8000 Århus C
Mobil: 29 82 69 50

Hvem er vi:
• Forening for fleksjobber,langtidssyge
og førtidspensionister i Århus.
• Lokalforening under Landsforeningen
for www.foertidspensionist.dk
• Politisk uafhængig forening.
• Vi har tavshedspligt.
Vi kan tilbyde:
• Vejledning i sociale sager.
• Social samvær med ligestillede.
• Netværk og hyggemøder.
• Udflugter/ ture ud af huset.
• Cafe besøg.
• Nyhedsbrev pr. mail hver 3.mdr.
• Sms kæde.
• Lave mad og spise sammen.
Har du en ide til en aktivitet så kontakt
os gerne.

Alle er velkomne, der er kaffe på kanden,
hvis vi ikke er på tur med Peder som
planlægger.

Medlemskab:
• 250 kr. om året for enlige.
• 350 kr. om året for par.
• Reg. nr. 8140 Konto nr. 6612497182
Husk navn adresse og telefon nr. ved
indbetalingen.

Man kan også vælge at tjekke vores
gruppe på facebook - foreningen for
førtidspensionister, fleks/skåne og langtidssyge.

Facebook:
• Find os under navnet ff aarhus fleksjobber/førtidspensionister i Århus
Der vil alle vores aktiviteter blive opslået.
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Nu står vores hjemmesiden næsten klar.
Hvis der skulle være noget sig endelig
til :-)
www.ffaarhus.dk
Forsat god pinse.

Mange hilsner Birgitte
Vi mødes igen efter ferien onsdag den
26.aug.2015 kl. 13-15. Men vi sidder dog
ved telefonen hele ferien
Link facebook: https://www.facebook.com/pages/ff-aarhus-fleksjo
bberf%C3%B8rtidspensionister-i%C3%85rhus/387241051430447?ref=hl
Link hjemmeside:
http://www.ffaarhus.dk/
Link til plus.google.com:
https://plus.google.
com/u/0/103088720152728936019/
posts

Hvor mødes vi:
• Onsdag i ulige uger fra kl.13.00 -15.00.
• Vi holder til i Frivilligcentret 		
Grønnegade 80 4 sal. Lokale 6.
• Der er elevator i baggården.
Kom og mød os der serveres kaffe, te,
frugt og lidt godt til ganen til møderne.

Hjemmeside:
• www.ffaarhus.dk
Der vil alle vores aktiviteter blive opslået.
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Har du spørgsmål eller en ide så kontakt
os gerne.
Mail: ffaarhus15@gmail.com
Formand Ulla Lund Jensen
mobil: 26 28 34 43

Frisør

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

Tlf. 26 41 41 26

Landsforeningen for Førtidspensionisters ·

Landsbestyrelsen

Landsformand

Næstformand

Næstformand

Landssekretær

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

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

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

Landskasserer

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

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

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

Landsforeningen for Førtidspensionisters ·
Næstformand

Hanne Skallebæk
Email:
hanne_skallebaek@hotmail.com
Tlf. 20 12 37 90

Fleksudvalget

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

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

Støt vore
annoncører
de støtter os...

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

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

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

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

