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Godt Nytår..
Med et ønske til alle om et GODT NYTÅR og en
stor tak til alle vores frivillige ude i landet for den
store indsats de har ydet for at hjælpe andre, som
har haft behov for hjælp og støtte i året der gik.
I det forgangne år har vi fået en ny lokalforening
i Vejle, velkommen til dem.
Landsforeningen har i samarbejde med Center for
frivilligt socialt arbejde afholdt et bisidderinstruktørkursus, så vi fremover bliver i stand til
selv, internt at uddanne vores egne bisiddere.
I februar vil der blive afholdt et kursus i lovgivningen på det sociale område, så vi er i stand til
at give vores medlemmer en bedre vejledning.

Indhold

Forsidefoto: Byretten i København og LF’ kursusdeltagere

Der har det sidste halve år været sat fokus på
Lægekonsulenternes rolle i kommunerne, som
det kan læses i bladet er der sendt mange sager
til Socialministeren, både fra Landsforeningen
og mange andre, det gennemgående svar fra
Socialministeren har været at vi har et godt ankesystem som man kan benytte hvis man er utilfreds med den kommunale sagsbehandling og at
Ministeren ikke kan gå ind i selve sagerne.
Socialministeren mener også at retssikkerheden
er i orden, da borgeren har medindflydelse på
sin Egen sag,det ville være rigtigt hvis det ikke var

sådan at kommunen kan vælge helt at se bort fra
de ting som borgeren finder væsentlige for sin
sag samt at selve sagsbehandlingstiden ofte er så
lang ( årevis ) at borgeren bliver psykisk syg og familien og økonomien ofte falder fra hinanden.
Det er min opfattelse at mange af problemerne
omkring Lægekonsulenterne kunne være løst
ved at gennemføre Landsforeningens forslag om
uvildige arbejdsevnevuderingeinstutioner.
Men man kan også spørge både sig selv og kommunerne om det er en unødig udgift at bruge
lægekonsulenterne til at udføre det som lovgivningen giver dem ret til, nemlig at oversætte
hvad der kommer fra speciallægerne.
Hvis en sagsbehandler ikke forstår hvad en speciallæge skriver, ville det vel være logisk at man
spørger den speciallæge som har lavet udtalelsen
eller borgerens egen læge, hvilket også må være
langt billigere. De dermed sparede penge kunne
så bruges på en bedre uddannelse af sagsbehandlerne eller nedsættelse af sagsbehandlingstiden.

Carl-Erik Nielsen
Landsformand
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Har socialministeren ikke pligt til at påse,
at kommunerne følger lovgivningen?
tekst Alvilda Nielsen

Måske er jeg naiv, men jeg havde den opfattelse, at hvis ikke
Det sociale nævn eller Ankestyrelsen greb ind i sager, hvor det
er åbenlyst, at kommunerne ikke har overholdt loven, i dette
tilfælde brug af lægekonsulenter, var det ministeren, der skulle
gribe ind. Derfor havde vi indsendt de 2 nedennævnte sager,
så ministeren kunne se, at beføjelserne var overskredet. Vi
havde ikke bedt ministeren om at se på sagerne som sådan,
kun brugt dem som eksempel. Men af svarene fremgår det, at
min opfattelse har været forkert.
Det ser heldigvis ud til, at Folketingets Socialudvalg nu har
formået, at få ministeren i tale og vi venter med spænding på
resultatet.
Socialminister fr.
Henriette Kjær
Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

Dragstrup, den 22.06.2004

Vedr. lægekonsulenter
Det er med stor beklagelse, at vi den 13.05.2004 kunne læse i
Jyllandsposten, at socialministeren ikke agtede at undersøge
mere om lægekonsulenter i København, idet vi var af den
opfattelse, at der var tale om en landsdækkende undersøgelse, men vi må formode, at artiklen fortæller, at undersøgelsen
som sådan er slut.
Vi vil derfor fra Landsforeningen for Førtidspensionister, der
dagligt i vort frivillige ulønnede arbejde, ser mange eksempler
på, at lægekonsulenterne overskrider deres kompetencer,
fremsende 2 sager, der handler om lægekonsulenten i Vejle
Kommune. Vi undrer os meget over, at en lægekonsulent, der
aldrig har mødt borgeren, føler sig kompetent til at vide bedre
end speciallægerne, der dog har undersøgt borgeren.
Samtidig ser vi her, som mange andre steder, at det er lægekonsulenten, der suverænt træffer afgørelse i de pågældende
sager.
Som dokumentation vedlægges 2 sager, nemlig:
Marianne Paarsgaard Jørgensen og
Pernille S Frederiksen
Vi vil meget gerne høre hvad socialministerens kommentar
til disse sager og vil gerne fremsende flere eksempler, hvis
dette måtte ønskes.
Med venlig hilsen
Alvilda Nielsen
Kasserer
Landsforeningen for Førtidspensionister
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Socialminister, fr.
Eva Kjær Hansen
Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

Dragstrup, den 11.10.2004
I brev af 22.06.2004 (Bilag 1) blev der, til din forgænger socialminister Henriette Kjær, fremsendt en klage over lægekonsulent Else Lund, Vejle Kommune. Der var vedlagt 2 sæt sagsakter, for at underbygge klagen. Klagen blev videresendt til
socialministeriets kontantydelseskontor, hvor den blev besvaret at Niels-Henrik Dam. Besvarelse vedlagt som Bilag 2.
Som det tydeligt fremgår i klagen, sendt til daværende
socialminister Henriette Kjær, bliver social-ministeriet ikke
bedt om at gribe ind i kommunens sagsbehandling af de
vedlagte enkeltsager. Socialministeren blev bedt om at gribe
ind over for en lægekonsulent, der ikke kun er til fare for
borgernes ve og vel, men også disses retssikkerhed.
Det er på høje tid at Socialministeriet laver sin ”fokus på
læger og lægekonsulenters rolle i sociale anliggenderne”, om
til handling. Socialministeriets skrivelse til kommunerne af

21.03.2003, som Niels-Henrik Dam henviser til, har tilsyneladende ikke haft den ønskede virkning Vi beder derfor nok
engang socialministeriet om at foranstalte en gennemgribende undersøgelse af lægekonsulent Else Lunds arbejde.
For at underbygge vores klage vedlægges kopi af artikel i
SID’s medlemsblad fra juni 2004 (Bilag 3) og vi henviser til, at
foreningen ”Mine Rettigheder” for nylig har fremsendt 7 sager
med samme ærinde.
Vedr. Brev fra kontantydelseskontoret:
Det må i fremtiden kunne forventes, at hvis man i socialministeriet ønsker at bruge enkeltsager som eksempel, bør man,
som minimum, sætte sig grundigt ind i sagsforløbet.
Socialministeriet gøres samtidig opmærksom på, at man har
tilsynspligt med kommunernes arbejde, og at man er forpligtet til at gribe ind over for uregelmæssigheder. (Et sådanne
tilsyn kan vel kun finde sted ved, at man gennemgår enkeltsager!)

Med venlig hilsen
Alvilda Nielsen
Kasserer
Landsforeningen for Førtidspensionister
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Mærkesager
1. Fokus på lægekonsulenternes rolle.
2. Midlertidig førtidspension til borgeren, når det er besluttet, 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 af flere lægebesøg og
hospitalsophold.
4. Social domstol under landsretten. Derved hurtigere afgørelse.

Rettelse!
I det første nummer af Førtidspensionisten bragte vi
nedennævnte notat. Der var des-værre indsneget sig en
fejl, idet det er personer, der har fået tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse med virkning fra før den 1.
januar 2002, der er omfattet af overgangs-reglen og
ikke som anført før 1. januar 2003. Vi beklager fejlen.
Alvilda Nielsen

Hvornår går førtidspensionister
på folkepension
Når man fylder 65 år, har man ret til folkepension, hvis
man er født den 1. juli 1939 eller senere. Er man født før
den 1. juli 1939, kan man først få folkepension, når man
fylder 67 år. Man skal desuden have dansk indfødsret og
opfylde bopælskriteriet. Socialforvaltningen i bopælskommunen udsender ansøgningsskema, inden man
fylder 67/65 år. Er ansøgningsskemaet ikke modtaget
senest 2 måneder før, man bliver folkepensionist, bør
man rette henvendelse til bopælskommunen.
Overgangsregel:
Personer, født den 1. juli 1939 eller senere, og som har
fået tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse med
virkning fra før den 1. januar 2002, og som umiddelbart
inden overgang til folkepensionen har modtaget førtidsbeløb, invaliditetsbeløb eller erhvervsudygtighedsbeløb, bevarer disse særlige beløb som 65- og 66-årige.
Alvilda Nielsen

5. Oprettelse af sociale bruger- og klagenævn. Dette kunne
være sammensat af repræsentanter fra brugerorganisationer, 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.

Vær på vagt, hvis du modtager
pension fra udlandet!
Tekst: Alvilda Nielsen
I forbindelse forskudsopgørelsen for 2005 er vi blevet
opmærksomme på, at der er sket en ændring i beregning arbejdsmarkedsbidrag af indkomst fra udlandet.
Dette har bevirket, at personer, der får en delpension fra
et andet land, bliver krævet for arbejdsmarkedsbidrag
at dette i lighed med en arbejdsindkomst fra udlandet.
Da der ikke skal beregnes arbejdsmarkedsbidrag af
en pension fra udlandet, vil vi anbe-fale, at man henvender sig på det lokale skattekontor for at undersøge,
hvad der er gæl-dende i det enkelte tilfælde. Hvis der
opstår problemer hermed, er man velkommen til at
kontakte foreningen, og vi vil så hjælpe med at løse
problemet.

Landsmøde
Der afholdes ordinært Landsmøde mandag d. 2 maj 2005
kl. 11.00, Vindmøllen, Vendersgade 63, 7000 Fredericia

Nye satser
DE NYE SATSER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE ER
OPDATERET PÅ LANDSFORENINGENS HJEMMESIDE

www.foertidspensionist.dk
BLAD NR. 1. KAN HENTES PÅ HJEMMESIDEN
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Når kommunen spænder ben...
Fortsættelse af Førtidspensionisten af 1.juli.04
I sidste nummer af Førtidspensionisten beskrev vi vores
arbejde med Fladså-sagen, som vi havde bedt foreningens
advokat tage sig af. Men det fik vi desværre ikke ret meget ud
af. Desuden har vort medlem skrevet borgmesteren, kommunaldirektøren og socialudvalget i Fladså Kommune, samt til
juristen i Det Sociale Nævn. Endelig blev kommunens afslag
anket til Det Sociale Nævn.
Anken kom retur med besked om, at kommunen skal
fremsende den. Det havde vi bedt kommunen om to gange,
men sagsbehandleren ignorerede vores anmodning. Det er
ulovligt, og derfor bad vi om at få et møde med borgmesteren, men det var der ikke mulighed for.
Desuden opdagede vi, at sagsbehandleren havde ringet til
de implicerede i sagen bl.a. advokaten. Samtalerne blev ikke
optaget på bånd eller dokumenteret skriftligt, så der er tale
om en klar over-skridelse af Loven om Retssikkerhed og
reglerne for god sagsbehandling. Denne dybt kritisable
sagsbehandling omtalte vi over for kommunen.
Herefter kom der skred i sagen. Der blev sat en anden
sagsbehandler på sagen, og denne ringede til vort medlem
og beklagede alle de fejl, der var sket i sagsbehandlingen.
Hun har nu fået sit fleksjob på sin gamle arbejdsplads, hvor
arbejdsprøvningen var foregået for et år siden, men kommunen ville ikke dengang acceptere arbejdsprøvningens resultat
- at M’s arbejdsevne var varigt nedsat med mindst 50 %. Hun
havde på det tidspunkt faktisk 20 timers arbejde ugentlig, og
har arbejdet under § 28 i al den tid, sagen her været under
behandling.

Sagsbehandlerens argument var, at et arbejde i lokalområdet
ville spare M for to timers transporttid hver dag. Disse to timer
ville hun derfor kunne bruge på arbejdet, så hendes arbejdstid kunne være 30 timer ugentlig. – Men ifølge reglerne skal
transporttiden ikke medregnes i vurderingen af ar-bejdsevnen.
Med sagens lykkelige udgang, tillader vi os i foreningen at
være stolte af vores egen indsats, for vi har ikke fået meget
hjælp hverken fra advokaten eller fra fagforeningen, HK.
Advokaten burde ikke have involveret sig i en telefonisk
samtale med kommunens sagsbehandler om sagen, og hun
har i øvrigt ikke fulgt sagen op efterfølgende. – En repræsentant fra HK arrangerede et møde med arbejdsgiveren, vort
medlem og os, men herefter hørte vi ikke mere fra HK.
Vort medlem er desværre blevet så bange for myndighederne, at hun ikke tør deltage i en offentlig debat om sagen, så
læserne må nøjes med vores referat af sagsforløbet. Det sker
desværre mange gange i sådanne sager, så alle sagens aspekter ikke bliver offentliggjort.
Historien viser, hvor svært det kan være at trænge igennem
med berettigede krav, og hvor sjusket sagsbehandlingen kan
være. Der er ikke noget at sige til, at mange syge mennesker
går ned med flaget i sådan en situation. Derfor er læsere, der
kommer i en lignende situation, velkomne til at ringe til mig
på telefon 55733473 eller sende en mail på
kula@mail1.stofanet.dk.

Kurt Wuldum Larsen

60 år, på fleksjob eller ledighedsydelse, hvad så!
Tekst :Alvilda Nielsen
I forbindelse med den nye pensionsreform fra 01.01.2003,
skete der nogle ændringer for folk i fleksjob, nemlig at de
fik ret til en efterlønslignende ordning, så de kunne komme på efterløn i lighed med andre på arbejdsmarkedet.
Dette er også godt nok for de mennesker, der har optjent
ret til efterløn ved at have været medlem af en anerkendt
a-kasse i 25 år inden for de sidste 30 år og ligeledes har
indbetalt efterlønsbidrag fra 01.04.1999. Men mange, der
har fået bevilget fleksjob, har haft en periode på kontanthjælp, i forbindelse med den ofte alt for lange sagsgang i
sygdomsperioden og derfor er kommet ud af a-kassen
fordi de har været for ”raske” til fleksjob men for ”syge” til
at være til rådighed for arbejdsmarkedet.
Disse mennesker skal arbejde til de er 65 år, da de ellers
mister deres forsørgelse.

Endnu værre ser det ud for de mennesker, der er bevilget
fleksjob, men som endnu ikke er kommet i arbejde eller er
ledige og derfor går på ledighedsydelse. De mister deres
ledighedsydelse 6 mdr. efter, at de er fyldt 60 år, så hvis det
ikke lykkes at få et fleksjob, har de overhovedet ingen
forsørgelse ud over kontanthjælp, hvilket de færreste har
ret til, da mange i den alder har en ægtefælle og derfor
ikke kan får kontanthjælp.
Da vi kan se, at disse ting kan give meget store problemer for mange, vil lade spørgsmålet gå videre til beskæftigelsesministeren og vi håber at kunne offentliggøre hans
svar i næste nummer af Førtidspensionister.
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Forsikringsselskaber vil undgå erstatning til fleksjobbere!
tekst Alvilda Nielsen

I december 2003 afsagde Højesteret en dom, der siger, at
en fleksjobber, der pådrager sig en arbejdsskade, skal
vurderes uden hensyntagen til fleksjobbet. Dette har
medført, at der kan udbetales større erstatninger.
For at undgå dette, har nogle forsikringsselskaber ændret

Helbredstillæg!!
Med vedtagelsen af lovforslag L 102 sker der en række
ændringer af lov om offentlig sygesikring. En af disse
ændringer består i, at der alene ydes sygesikringstilskud i
forhold til prisen på det billigste synonyme lægemiddel.
Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet
og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste
synonyme lægemiddel.
Reglerne om helbredstillæg i lov om social pension og
lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. er ændret som en konsekvens af de
ændrede regler om medicintilskud efter sygesikringsloven
for at sikre, at intentionerne bag det nye tilskudssystem
kommer til at virke ensartet for alle.
Pensionister, der modtager helbredstillæg, tilskyndes i
lighed med andre borgere til at omlægge deres forbrug til
de billigste synonyme lægemidler.
Konkret består ændringen i, at hvor helbredstillæg
tidligere alene var betinget af, at lægemidlet var tilskudsberettiget, så skal helbredstillæg efter de nye regler beregnes i forhold til den af Lægemiddelstyrelsen udmeldte
tilskudspris på det konkrete lægemiddel.

forsikringsbetingelserne. Dette kan man ikke, uden det
godkendes af forsikringstager. Derfor fremsendes en
ændring, som forsikringstager godkender, hvis de ikke gør
indsigelse. Ændringen godkendes blot ved betaling af
næste præmie.
Hvis du har fået et sådant brev fra dit forsikringsselskab,
så meddel selskabet, at du ikke vil godkende dette, men at
forsikringen skal fortsætte uændret. Hvis der er spørgsmål,
så kontakt os.

Helbredstillæg beregnes herefter i forhold til pensionistens egen andel af udgiften til det billigste synonyme
lægemiddel.
Pensionister, som vælger det billigste lægemiddel, vil
fortsat have mulighed for at få dækket op til 85 % af sin
egen andel af udgiften til det nødvendige lægemiddel. I
det omfang prisen bliver lavere end efter de hidtil gældende regler, vil pensionisten få en lavere egenbetaling end i
dag. Vælger pensionisten derimod selv et dyrere lægemiddel, betyder de ændrede regler, at pensionisten får en øget
egenbetaling. Det bemærkes, at pensionister, som har
behov for et dyrere lægemiddel og som hidtil efter
Lægemiddelstyrelsens afgørelse modtager tilskud hertil
(forhøjet tilskud efter sygesikringsloven), også efter de nye
regler vil kunne få dækket op til 85 % af deres egne udgifter til det dyrere lægemiddel.
Som efter de gældende regler vil der blive foretaget en
nettoafregning over for pensionisten ved køb af medicin
på apoteket.
Det bemærkes, at der fortsat ydes helbredstillæg til de
udgifter til medicin, som ligger inden for egenbetalingsgrænsen i det behovsafhængige medicintilskudssystem.
Loven træder i kraft den 1. april 2005

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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Hvis man bliver syg eller rammes
af en ulykke, hvad så?
Hvis man er uarbejdsdygtig af helbredsmæssige årsager,
modtager man sygedagpenge fra kommunen elle arbejdsgiveren. Kommunen er forpligtet til hver 8. uge, at undersøge,
om der er mulighed for raskmelding evt. på deltid, ligesom
kommunen skal udarbejde en helhedsvurdering, for at undersøge, om der fortsat er grundlag for at udbetale dagpenge,
eller der er behov for behandling, optræning, revalidering,
fleksjob, pension eller andre former for bistand til den sygemeldte eller dennes familie.
Hvis vurderingen viser, at der er behov for revalidering,
fleksjob eller førtidspension, skal der laves en beskrivelse og
vurdering af den sygemeldtes arbejdsevne. Dette foregår ved,
at sagsbehandleren og borgeren i fællesskab laver en ressourceprofil, hvilket vil sige, at man beskriver borgerens muligheder og begrænsninger. En ressourceprofil indeholder følgende 12 punkter:
•
•
•
•
•
•

Uddannelse
Arbejdsmarkedserfaring
Interesser
Sociale kompetencer *
Omstillingsevne
Indlæringsevne

•
•
•
•
•
•

Arbejdsrelevante ønsker
Præstationsforventninger
Arbejdsidentitet **
Bolig og økonomi
Socialt netværk
Helbred

*) Evne til at omgås kolleger på en arbejdsplads.
**) Dette betyder om borgeren og dennes familie føler det
naturligt at have et arbejde.
I vurderingen kan borgeren også inddrage andre parter,
f.eks. virksomhed, faglige organisationer og læger. Kommunen
er forpligtet til at give skriftlig besked om vurderingen samt
grundlaget herfor.
Ved revalidering skal der udarbejdes en erhvervsplan over
uddannelsesforløbet, og der udbetales en revalideringsydelse
på kr. 13.546,- pr. måned. For personer under 25 år er ydelsen
det halve, hvis man ikke er dagpengeberettiget eller er forsørger. Beløbssatserne er for 2003 og reguleres hvert år i januar.
Ved fleksjob skal følgende være opfyldt:
1. Have en varig begrænsning i arbejdsevnen.
2. Ikke kunne opnå eller fastholde beskæftigelse på normale
vilkår på arbejdsmarkedet.
3. Være under 65 år (dog under 67 år, hvis du er født den
1. Juli 1939 eller tidligere).
4. Ikke modtage social pension.
Ofte vil det være nødvendig at afprøve om arbejdsevnen er
varig nedsat, før der bevilges fleksjob, dette kan ske enten på
en arbejdsplads eller på en amtslig revalideringsinstitution.
Det er vigtigt, at borgeren medvirker, da en evt. afbrydelse af
arbejdsprøvningen kan betyde, at kommunen afslutter sagen.
Ved sygdom under arbejdsprøvningen, skal arbejdsprøvningsstedet, kommunen og egen læge underrettes.
Ved ansættelse i fleksjob udbetales der som udgangspunkt

løn i henhold til gældende overenskomst på området.
Kommunen har pligt til at anvise et fleksjob, og man er berettiget til ledighedsydelse, som udgør 91 % af højeste dagpengesats indtil der anvises et fleksjob.
Når arbejdstiden tilrettelægges, skal der tages hensyn til
den nedsatte arbejdsevne. Der kan f.eks. være behov for ekstra
hvilepauser eller fravær. Måske kan man arbejde på fuld tid,
men ikke fuldt effektivt. Eller man kan arbejde fuldt effektivt,
men kun på nedsat tid. Der er ingen fast grænse for, hvor langt
en person kan gå ned i arbejdstid og samtidig modtage løn
for fuld arbejdstid. I praksis betyder det dog som regel mindst
12-13 timer, ellers kan det ikke accepteres af arbejdsgiveren.
Det er en helhedsvurdering, der skal lægges til grund for
vurdering af restarbejdsevnen. Det vil sige, at man ved fastsættelse af arbejdstiden også skal tage hensyn til evt. transport til og fra arbejde, samt hvordan borgeren fungerer socialt
(hjemme). Hvis man selv ønsker det, kan man ansættes på
deltid.
Hvis man har afprøvet alle muligheder, og det viser sig, at
der ikke er mulighed for selvforsørgelse, skal kommunen
iværksætte ansøgning om førtidspension.
Efter den nye pensionsreform har man også mulighed for
selv at ansøge om førtidspension, men dette skal man være
forsigtig med, da kommunen så behandler sagen på det
foreliggende grundlag. Dette vil sige med baggrund i de
oplysninger, kommunen har på ansøgningstidspunktet. Dette
indebærer, at kommunen f.eks. ikke indhenter relevante
speciallægeerklæringer eller andre oplysninger, der kan have
betydning for afgørelsen, og derfor ofte resulterer i et afslag.

Borgerens rettigheder:
•
•
•

•
•

Fuld aktindsigt i sin sag.
Ret til at have en bisidder med (hvilket anbefales)
Jvf. § 20 i lov om social pension skal kommunen give dig
tilbud om et møde, således du får mulighed for at udtale
dig overfor de personer, der skal træffe afgørelse.
Deltage i partshøringer (når der træffes afgørelse i sagen)
Skriftlig svar med begrundelse på alt og det er kommunens pligt at oplyse om ankemuligheder.

Borgerens pligt:
•

At medvirke positivt til behandling af sagen, da det modsatte ellers medfører, at kommunen stopper udbetaling af
den tilkendte ydelse og man er derefter overladt til at
søge kontanthjælp.

Yderligere oplysninger kan findes her:
-

www.fleksjob.dk
www.bm.dk (Beskæftigelsesministeriet)
www.ams.dk (Arbejdsmarkedsstyrelsen)
www.foertidspensionist.dk (Landsforeningen for førtidspensionister tlf. 21723006)
førtidspensionisten 1/2005
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Bliv centermedarbejder på
RevalideringsCenter Aalborg
Centermedarbejdernes opgaver og arbejdstid tilpasses den
enkelte medarbejder og de arbejder på alle centrets værksteder, i administrationen og i kantinen.

Værksteder
RevalideringsCenter Aalborgs værksteder bliver brugt til
afprøvning af kursister og centermedarbejderne spiller en
central rolle i den daglige produktion. RevalideringsCenter
Aalborg råder over følgende værksteder: Montageværksted,
Projektværksted, Knallertværksted, Maskin- og svejseværksted, og Køkken/kantine.
På Montageværkstedet udføres mange forskellige typer af
opgaver, såsom samling af lamper, syning af babyartikler,
pakning af forskellige produkter samt forarbejdning af printplader og skilte til opklæbning.

Det færdige produkt fra ét af RevalideringsCenter
Aalborgs værksteder, TRILET LC 50

Klejnsmed Ole Thomsen har arbejdet som centermedarbejder
på RevalideringsCenter Aalborg i over 30 år. Han sidder i
kørestol efter en trafikulykke, og er meget glad for jobbet. ”Jeg
tænker ikke på mig selv som handicappet hverken på arbejdet eller i fritiden.” siger han og fortsætter ”Jeg er utrolig glad
for at kunne bruge min uddannelse og være på en arbejdsplads som er indrettet til alle. Det er med til at give et øget
selvværd” Ole Thomsen er meget engageret, har en stor faglig
stolthed og er glad for at der bliver stillet høje kvalitetskrav. Et
af hans ansvarsområder er svejsning af dele til handicapknallerten Trilet.

I Projektværkstedet laves der bl.a. udstillingsmontre, træ-river
og over 100 forskellige slags koste og børster. Værkstedet er
udstyret med snedkerimaskiner, malekabine, montagestationer og pakkeborde.
På Knallertværkstedet har de i næsten 40 år produceret den
populære handicapknallert TRILET. Knallerten laves i tre
modeller: TRILET 2000 M, TRILET LC 50 og TRILET LC 50 cabriolet. RevalideringsCenter Aalborg fremstiller selv ca. 70 % af
alle komponenterne til knallerterne, og heraf bliver de fleste
lavet på centrets store og moderne Maskin- og svejseværksted.
Maskin- og svejseværkstedet udfører også underleverandørarbejder for mange større og mindre virksomheder.
Endelig er der kantinen som dagligt bespiser omkring 100
personer. Maden tilberedes fra bunden og der anvendes altid
friske og gode råvarer.

Beskyttet beskæftigelse

Interesseret

RevalideringsCenter Aalborg har for tiden 50 beskyttede
pladser, men forventer løbende at udvide antallet til 53 i 2005.
I daglig tale kaldes de beskyttede medarbejdere på
RevalideringsCenter Aalborg for centermedarbejdere. En
beskyttet beskæftigelse er en varig beskæftigelse på beskyttede vilkår for personer der modtager førtidspension. Lønnen
tager udgangspunkt i den enkeltes indsats, men kan dog max
udgøre 1/3 af fagets mindsteløn. Ved ansættelse i beskyttet
beskæftigelse bibeholdes førtidspensionen.

Hvis du bor i nærheden af Aalborg, modtager førtidspension
og synes at det lyder spændende med et job som centermedarbejder, er du velkommen til at kontakte RevalideringsCenter
Aalborg for en snak og en rundvisning. Hvis du efter besøget
stadig er interesseret, skal du kontakte kommunen. Pt. er der
10 ledige pladser og først til mølle princippet er gældende.
RevalideringsCenter Aalborg har tlf.nr. 98 15 11 00. Se mere
om RevalideringsCenter Aalborg på www.reva-aalborg eller
www.triletten.dk

12

førtidspensionisten 1/2005

Lægekonsulenter under lup
tekst Asgar Westh · Artikel fra Jyllands-Posten d. 29/11 2004

Folketingets socialudvalg har fået
nok af de mange problemer og klager over lægekonsulenter.
Eksperter fra lægestanden, Den
Sociale Ankestyrelse og ministerier
vil blive indkaldt til et møde, der
skal klarlægge, om der er behov
for nye initiativer og regler på området
Socialminister Eva Kjer Hansen (V) er under pres i den fortsatte strid om lægekonsulenternes arbejde i landets kommuner.
Folketingets socialudvalg vil til bunds i de mange klager
over lægekonsulenter og have klarhed over, om der er behov
for at ændre rammerne for deres arbejde, eller om problemerne skyldes, at kommunerne ikke er gode nok til at efterleve de
nuværende retningslinjer.
»Der lander stadig mange sager om lægekonsulenter på
vores bord, og nu vil vi til bunds i tingene. Hver gang en
lægekonsulent overtræder sine beføjelser, er der en borger,
som kommer i klemme,« siger Tove Videbæk (KD), formand for
socialudvalget i Folketinget.

Medlem af socialudvalget Line Barfod (EL) mener, at tværfaglige enheder, hvor borgerne møder alle de personer, der er inde
over deres sag, kan være vejen frem.
»Set fra borgernes synspunkt er det fuldstændigt urimeligt,
at de skal sendes rundt i systemet fra Herodes til Pilatus, og at
der i sidste ende sidder en lægekonsulent, som de slet ikke
har mødt, og er med til at vurdere deres sag,« siger hun.
Line Barfod mener, at det vil være naturligt at gennemføre
eventuelle ændringer på området i forbindelse med den
kommende strukturreform.

Minister positiv
Det er intet krav om, at kommunerne skal benytte lægekonsulenter, men socialminister Eva Kjer Hansen understreger, at
retningslinjerne skal overholdes de steder, hvor man gør det.
»Men det er ikke min opgave at blande mig i, hvem kommunerne ansætter til at løse opgaverne, og jeg har ikke mulighed for at gribe ind i enkeltsager,« siger hun.
Eva Kjer Hansen mener, at en høring blandt eksperter er en
god anledning til at få drøftet lægekonsulenternes arbejde og
klagesagerne.
»Det kunne være, at de gode eksempler, som der også
findes, kunne give anledning til, at andre kommuner skelede
til, hvordan man gør tingene de steder, hvor der ikke er problemer,« siger hun.

Mange kommuner gør brug af lægekonsulenter i sager om
sociale ydelse som f.eks. førtidspension. Lægekonsulenternes
opgave er ifølge Socialministeriets retningslinjer primært at
redegøre for sagsbehandlerne, hvad der ligger af oplysninger i
en sag fra borgerens egen læge, en speciallæge eller andre.
Det har de tidligere socialministre Karen Jespersen og
Henriette Kjær (K) indskærpet over for kommunerne, men
problemerne er fortsat.

Lukket samråd
Derfor ønsker socialudvalget en redegørelse fra Eva Kjer
Hansen om, hvordan lægekonsulenternes arbejde organiseres
i kommunerne samt en oversigt over samtlige kommuner og
navngivne læger, der er klaget over. Socialudvalget vil desuden hurtigst muligt indkalde repræsentanter fra blandt andet
lægestanden, Socialministeriet, Sundhedsministeriet og Den
Sociale Ankestyrelse til et ekspertmøde, hvor alle erfaringer
med lægekonsulenter og bud på, hvordan man sikrer, at deres
arbejde ikke går ud over borgernes retssikkerhed, skal kulegraves.
Herefter vil udvalget indkalde socialministeren til et lukket
samråd om, hvad der konkret skal gøres for at komme problemerne til livs én gang for alle.
førtidspensionisten
Spastikeren · nr. 2 ·1/2005
2004
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Spørgsmål til & svar fra ministeren
Landsforeningen havde i oktober foretræde for Folketingets socialudvalg,hvor
vi fik lejlighed til at fremlægge Landsforeningens mærkesager, dette fik efterfølgende socialudvalget til at stille et
spørgsmål til socialministeren, som er
gengivet med svar herunder.

førtidspensionisten 1/2005
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Spørgsmål til & svar fra ministeren
Eksempel på et spørgsmål fra et Folketingsmedlem, til Socialministeren. Hvis man er interesseret kan man finde meget mere på www.folketinget.dk under § 20 spørgsmål eller man kan tegne et gratis abonnement hvor man kan få tilsendt nyhedsmail
Spm. nr. S 5030
Til socialministeren (16/8 04) af:

Line Barfod (EL):
»Vil ministeren følge sin forgængers løfte om at gå ind i alle
sager om lægekonsulenter, hvor der klages over, at lægekonsulenten er gået ud over sin opgave som beskrevet i retningslinjerne fra Socialministeriet, og hvor lægekonsulenten f.eks.
er fremkommet med en vurdering af, hvorvidt en borger skal
have en bestemt ydelse?«
Begrundelse
Den tidligere socialminister har både på et åbent samråd i
Folketingets Socialudvalg og overfor pressen lovet at gå ind i
sager om klager over lægekonsulenter. Spørgeren ønsker at
vide, om den nye minister også vil gå ind i disse sager og
dermed forhåbentlig medvirke til at få ændret praksis på et
område af afgørende betydning for mange mennesker, der er
fuldstændig afhængige af offentlig hjælp. Der er adskillige
eksempler på, at lægekonsulenters vurderinger f.eks. har ført
til afslag på førtidspension og handicapydelser.

Svar (25/8 04)
Socialministeren (Eva Kjer Hansen):
Jeg er helt enig med den tidligere socialminister i, at der skal
skrides ind overfor kommuner, som generelt administrerer i
strid med reglerne.
Det betyder imidlertid ikke, at jeg som socialminister kan
gribe ind i enkeltsager, hvor borgeren mener, at lægekonsulenten har haft en forkert rolle. Jeg har jo heller ikke mulighed
for at gribe ind i en konkret sag, hvor f.eks. en sagsbehandler
har handlet forkert eller truffet en forkert afgørelse. I sådanne
tilfælde må borgeren udnytte den almindelige adgang til at
anke afgørelsen til det sociale nævn.
Det sociale nævn er ikke bundet af undersøgende lægers
eller andres vurdering af arbejdsevnen, idet nævnet foretager
en selvstændig vurdering af sagen.

Når der ses eksempler på, at lægekonsulenter udtaler sig, ud
over det de er ansat til, er det ikke nødvendigvis et udtryk for,
at sagsbehandlingen og den efterfølgende afgørelse bliver
forkert. Socialministeriet har i forbindelse med de tidligere
orienteringsskrivelser om dette emne understreget, at det
alene er kommunen, som er kompetent til at træffe afgørelser,
og at der derfor skal ses bort fra eventuelle udtalelser og
vurderinger om f.eks. berettigelsen til førtidspension fra
lægekonsulenten.
Ofte ses det også, at den undersøgende speciallæge eller
borgerens egen praktiserende læge udtaler sig om berettigelsen til førtidspension. Kommunen kan henstille til, at sådanne
udtalelser ikke fremsættes, men kommunen har jo reelt ingen
indflydelse herpå.Til gengæld kan kommunen se bort fra
udsagnet, når der skal træffes en samlet socialfaglig vurdering
på grundlag af det indhentede dokumentationsgrundlag.
Når det drejer som om en lægekonsulent, der er ansat af
kommunen, har kommunen indflydelse på, at lægekonsulenten som medarbejder udfører sit arbejde i overensstemmelse
med de gældende retningslinier. Det er derfor kommunen
som arbejdsgiver, der bør gribe ind, hvis en lægekonsulent
ikke udfører arbejdet i overensstemmelse med jobfunktionen.
På denne måde er der ingen forskel mellem f.eks. sagsbehandlere og lægekonsulenter.
Samtidig skal det understreges, at det helt afgørende er, at
kommunen træffer en afgørelse, der er i overensstemmelse
med og begrundet i det dokumentationsgrundlag, der er
indhentet. Det forhold, at der er overensstemmelse mellem
lægekonsulentens udtalelse og kommunens efterfølgende
afgørelse, betyder ikke nødvendigvis, at afgørelsen er truffet
på et forkert grundlag.
Jeg opfordrer derfor borgere, som mener, at speciallægen
eller lægekonsulenten har haft en forkert rolle, til at anke
afgørelsen til det sociale nævn. Det sociale nævn vil enten
hjemvise eller omgøre en afgørelse om førtidspension, hvis
afgørelsen er baseret på en vurdering fra en lægekonsulent,
som er i strid med den dokumentation, der foreligger i sagen.
Endelig vil jeg fortsat følge området nøje og gøre mit til at
sikre, at kommunernes anvendelse af lægekonsulenter
fortsætter med at gå i den rigtige retning.

Er der i stedet tale om, at en kommune generelt udviser en
adfærd, der tyder på, at kommunen enten har misforstået
reglerne eller direkte handler i strid hermed, har jeg naturligvis mulighed for at bede kommunen om en redegørelse og
for efterfølgende at bede kommunen om at rette op på
eventuelle fejl.
førtidspensionisten 1/2005
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Møde om

Flexjob
Hvad sker der hvis jeg ønsker at flytte til den
kommune ”hvor mit fleksjob bor”?
En del fleksjobbere ønsker at flytte tættere på deres arbejdsplads og derved ofte til en ny kommune. Årsagen hertil er ofte
folks forringede kørselsmuligheder, en lang afstand kan ikke
altid forliges med en rimelig livskvalitet hvis arbejdspladsen er
beliggende langt fra ens hjem. Her er det en god ide inden
man tager det endelige skridt til flytning at kontakte den
nye kommune for at undersøge om også den vurderer at
man er berettiget til et fleksjob.

Hvorfor kontanthjælp når jeg er visiteret til
fleksjob?

Torsdag den 16-09-2004 havde lokalforeningen for
Førtidspensionister og Fleksjobbere i Storstrøms området
Merete Hornecker fra Lafs ( Landsforeningen af Fleks og
skånejobbere ) som foredragsholder i Futura centeret.
Merete er en meget vidende person og gør det tunge
lovstof omkring Fleksjob loven levende og interessant. Hele
27 interesserede mennesker var mødt op for at høre Meretes
og lokal foreningens foredrag samt deres erfaringer med
kommunerne omkring fleksjob. Flere af tilhørerne havde en
sag kørende med deres kommune omkring emnet.
Tilbage i marts måned 2004 havde vores Lokalforening
arrangeret første foredrag med Merete i Nykøbing Falster og
her var over 60 personer mødt op og ligeledes her var de
fremmødte for største delen mennesker der sad mere eller
mindre fast i systemet.
Gennemgående er det tilsyneladende igen en for dårlig
uddannelse af Sagsbehandlerne i de enkelte kommuner der
presser sig på samt desuden også mistanken om kassetænkning i kommunerne der spøger.
Nu om dage har en Sagsbehandler så mange muligheder
for at undersøge eventuelle tvivlsspørgsmål, blandt andet via
”Det Sociale skuffedarium”, ”Schultz lovpakke på cd-rom” samt
”Socialministeriets hjemmeside”, at fejl og mangler kun er at
betragte som dårlige undskyldninger for en utilstrækkelig
sagsbehandling.
På de 2 møder med Merete har der selvfølgelig været et
hav af spørgsmål men en del går igen og her følger et par
typiske af disse:

Utrolig mange er efter visitering til fleksjob kommet på
kontanthjælp. ”Uheldigvis” for de fleste af spørgerne var disse
gift og de har derfor en forsørger. Denne forsørger har så til
gengæld døgnets 24 timer til at tjene penge ind til hele
familien. Her har mange sagsbehandlere et utroligt hukommelsessvigt omkring udbetaling af ”Særlig ydelse § 74 i”.
Det er nemlig således at hvis ens kontanthjælp bliver
skåret fuldstændigt væk på grund af at forsørgeren tjener
for meget (og det skal der som bekendt ikke ret meget til) så
gives der en særlig ydelse på cirka 8.300,00 kroner. Dog må
vi tilføje at også i denne paragraf er der nogle undtagelsesregler, intet skal jo være logisk i denne verden.

Hvilke løn - og arbejdsforhold kan jeg
forvente / forlange?
Endelig var der mange spørgsmål om løn og arbejdsvilkår.
Det er forståeligt at mange føler sig bange og usikre på den
nye arbejdsplads, de ønsker ikke at være til besvær, de føler sig
udstødt og ofte udpeget. Her var Merete inde på hvor vigtigt
det er at få arbejdspladsens leder til at forklare de øvrige
medarbejdere hvorfor man har ansat en fleksjobber og
hvad det indebærer at være ansat som fleksjobber. Og her
kunne man godt nogle gange appellere lidt til den faglige
stolthed samt fællesskabet da alle jo kan komme ud for at
skulle være nødt til at acceptere et fleksjob. Samfundet har
mere ud af at fastholde mennesker med al deres optjente
erfaring og ekspertise på arbejdsmarkedet end bare at spise
dem af med en pension.
Alt i alt var disse 2 møder lige så berigende for os som det
forhåbentlig også var for de fremmødte. Fra begge foreninger
havde vi en masse pjecer og foldere med og hvis man ikke
lige fik det man skulle bruge omkring fleksjob, kan vi anbefale
en pjece fra Det Centrale Handicapråd, Bredgade 25, opg. F,4.
1260 Kbh. K, Tlf.33 11 10 44 og endelig en mailadresse:
dch@dch.dk og hjemmesiden www.dch.dk
Arne
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det sker lokalt
førtidspensionisten

NR .

Foreningen for førtidspensionister

Thy/Mors
BESTYRELSE:
Formand: Annemarie Saaby,
7900 Nykøbing Mors, Tlf. 97 72 26 44
Næstformand: Anita Aasen,
7700 Thisted, Tlf. 22 80 02 26,
e-mail: rbaa@get2net.dk
Kasserer: Alvilda Nielsen,
7950 Erslev, Tlf. 97 74 40 47,
e-mail: alvilda@mail.dk
Sekretær: Merete Thomsen,
7700 Thisted, Tlf. 97 92 51 08
Aktiv bestyrelsesmedlem:
Heather Pullen
7700 Thisted, Tlf. 96 17 04 74
Suppleant: Knud Rask Nielsen,
7700 Thisted, Tlf. 20 21 59 81
Suppleant: Willy Have,
7900 Nykøbing Mors, Tlf. 97 72 05 49,
e-mail: jonna-willy@mail.tele.dk
Hjemmeside:
www.foertidspensionisterthymors.dk

Vi gør opmærksom på, at vi også henvender os til langtidssygemeldte samt fleksjobbere.

Bestyrelsesrokade!
Vi har lavet en ændring i bestyrelsen,
idet Knud Rask Nielsen, at helbredsmæssige årsager, har ønsket at blive
fritaget for formandsposten. Dette har vi
taget til efterretning og i hans sted har
Annemarie Saaby overtaget formandsposten. Anita Aasen er blevet næstformand og Knud Rask Nielsen er blevet
suppleant i hendes sted.

Siden Sidst!
Ud over vores primære opgave, at
hjælpe og rådgive mennesker, der er i

1 ·

Januar

klemme i det sociale system, har vi i år
haft mange gode arrangementer. Dette
mener vi også er en hjælp til at opbygge et nyt netværk for dem, der ikke
længere kan være med på arbejdsmarkedet. Blandt meget andet skal nævnes:

Aktiviteter:

Den 20. september havde vi medlemsmøde i Plantagehuset i Thisted. Vi havde
besøg af socialudvalgsformand Poul
Bojer, Thisted Kommune og landsformand Carl-Erik Nielsen fra Landsforeningen for Førtidspensionister. Det
var et rigtig godt møde, hvor alle gav
udtryk for, at de havde fået noget med
hjem. Vi kom rundt om både lovgivning
og praksis i forbindelse med sygdomsramtes vej fra 1. sygedag til sagens
afslutning, enten med revalidering,
fleksjob eller førtids-pension, ligesom vi
også kom ind på strukturdebatten. En
rigtig god aften.

24.02.2005

Den 5. oktober var vi 9 medlemmer,
som, en tidlig morgen, drog af sted med
bus og tog til vores udflugtssted Bruuns
Galleri i Aarhus.Turen var for medlemmernes egen regning. Inde midt i
centret fandt vi en hyggelig lille vietnamesisk restaurant, hvor vi, til alles fryd,
kunne spise alt hvad vi ville for kun 68
kr. Der blev hygget og spist meget
længe. Selvfølgelig skulle der oses i alle
de spændende butikker, som vi ikke lige
har rundt om hjørnet herhjemme, det
var en stor udfordring for os og vore
pengepunge. Godt trætte og forslæbte,
men ikke mindst glade og forgrinte og
en dejlig oplevelse rigere, tog vi toget
hjemad igen.

2005 · 2. årgang

Arrangementskalender:

02.02.2005
Marianne Vibæk Andersen vil fortælle
om Aloe Vera og dens mange anvendelsesmuligheder

Vicesocialchef Steen Andersen, afdelingsleder Dorit Overgaard og afdelingsleder Else Kortegaard vil fortælle om
reglerne for fleksjob og besvare spørgsmål.

02.03.2005
Generalforsamling

06.04.2005
Rejseaften, hvor det planlægges, om der
skal arrangeres en tur i sommeren 2005.

Maj 2005
Ordinær Landsmøde i Landsforeningen.
Nærmere om tid, sted og evt. transport
vil blive oplyst i nyhedsbrevet.

Juni 2005
Sommerudflugt. Nærmere om tid, sted
og evt. transport vil blive oplyst i nyhedsbrevet.
Alle møderne, med undtagelse af
udflugten, er kl. 19.00 og afholdes
i Plantagehuset i Thisted

Åben Rådgivning:
Sted: De Frivilliges Mødested,
Vettelsgade 2, 7900 Nykøbing Mors
Tid: 2. og 4. tirsdag hver måned
kl. 13.30 til 15.30

Bestyrelsen
Sted: De Frivilliges hus,
Vestergade 74 A , 7700 Thisted
Tid: 1. og 3. onsdag hver måned
kl. 16.00 til 18.00
Sted: ”Klinik for Fysioterapi”
Birkevænget 67, 7730 Hanstholm
førtidspensionisten 1/2005
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Tid: 2. og 4. onsdag hver måned
kl. 14.00 til 16.00

Aktivitetsklubber:
Thisted:
Afholdes hver 14. dag på torsdage i
ulige uger fra kl. 13.30 til kl. 15.30 i
Plantagehuset, Blå Stue. I bestemmer
selv hvad I vil lave. Forslag: papirklip,
dekorationer, håndarbejde, kortspil,
udflugter, bræt-spil, jagt, fiskeri eller en
snak, alt er tilladt så kom med forslag.
Kom og vær med. Vi er der fra Kl. 13.30
til kl. ca.16.00. Vil I have nærmere oplysning, så ring til Merete Thomsen på tlf.
97 92 51 08
Nykøbing:
Tirsdag den 18. januar 2005.Vi tager i
biografen i Nykøbing kl. ? Vi skal se ? Hør
nærmer hos Berta om tid, film og pris.
Betaling og tilmelding senest den 10.
Januar til Berta tlf. 97723946 eller Sonja
tlf. 97721393.
Tirsdag den 15. februar 2005. Butik
Henry, Ø. Jølby, Green House butik (Tøj)
samt nips og maling. Samkørsel kl. 13.00
fra Nykøbing busstation.Tilmelding
senest den 7.februar til Berta 97723946
eller Sonja, tlf. 97721393.
Tirsdag den 15 marts 2005. Fra Mus og
Elefanter i Hurup Thy. Butikken, der har
alt. Evt. middag 35 kr., andet lidt mere.
Man kan købe 1/2 portion, man betaler
selv. Samkørsel kl. 13.00 fra Nykøbing
busstation, Vildsund kl. 13.20 ved DKtank.Tilmelding senest den 9. marts til
Berta tlf. 97723946 eller Sonja tlf.
97721393
Tirsdag den 19. april 2005. Polar is,
Thisted. Vi mødes udenfor Polar is kl.
9.45. Samkørsel kl. 9.15 fra Nykøbing
busstation.Tilmelding senest den 8.april
til Berta tlf. 97723946 eller Sonja tlf.
97721393
Onsdag den 4. maj 2005. Vi tager på
rundvisning på Hancock bryggeri i
Skive. Samkørsel kl. 8.55 fra Nykøbing
rutebilstation.Tilmelding senest 28 April
til Berta tlf. 97723946 eller Sonja tlf.
97721393.

Nyttige oplysninger:
Vær forsigtig med selv at søge førtidspension!
I forbindelse med vedtagelse af Den nye
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Pensionsreform pr. 01.01.2003 fik borgeren ret til selv at rejse en sag om førtidspension, men dette kan ofte være
forbundet med en vis risiko, idet kommunene så rejser sagen på det foreliggende grundlag. Dette indebærer, at der
ikke foretages de nødvendige lægelige
undersøgelser og ligeledes, at man ikke
kommer i arbejdsprøvning, som også er
krævet i loven, idet alle muligheder for
slevforsørgelse skal afprøves. Sagen
ender derfor ofte med afslag.Yderligere
oplysninger kan indhentes i hos os.
Tilskud til briller, tandproteser og
fodlæge
Fra 01.01.2003 er det også muligt for
førtidspensionister at få tilskud på
kommunen til ovennævnte ting. Man
kan få dækker op til 85% af udgiften,
hvis man har en tillægsprocent på 100.
Hvis tillægsprocenten er under hundrede bliver tilskuddet reduceret i forhold
til tillægsprocenten. Hvis man er berettiget til tilskud, skal man søge kommunen
før man bestiller behandlingen. Dette
gælder kun for førtidspensionister, der
er tilkendt pension efter reglerne der
var gældende før 01.01. 2003.Yderligere
oplysninger samt pjece kan fås ved
henvendelse til bestyrelsen.
Montebello
Har man brug for genoptræning, er der
mulighed for et ophold på Montebello i
Spanien. Opholdet er på 3 uger og det
er gratis, så man skal kun betalte turen
og det er ca. 2.350,-. For at komme i
betragtning, skal man have en henvisning fra egen læge.Yderligere oplysninger kan fås hos bestyrelsen og man kan
se lidt om stedet på Deres hjemmeside:
www.hosp.dk/hsmontebello.nsf

Foreningen for førtidspensionister

Trekantområdet
BESTYRELSE:
Bestyrelsen har telefontid:
daglig kl. 9.00 – 11.00
undtagen lørdag og søndag
Formand: Lena Krog Pedersen,
Tlf. 75 58 60 40, Mobil 40 95 80 89
e-mail: nunuka@tele2adsl.dk
Næstformand: Hans Bruus,
Tlf. 64 42 34 60,
e-mail: bruus@adslhome.dk
Kasserer: Bodil Mott,
Tlf. 75 53 88 72,
e-mail: bomo@stofanet.dk
Sekretær: Lissy Jensen,
Tlf. 75 58 56 85,
e-mail: gismofie@yahoo.dk
Hjemmeside: www.sygdomsramte.dk
Landsforeningens hjemmeside:
www.foertidspensionist.dk

Generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling
onsdag d. 16-03-2005 kl. 14.00 i
Vindmøllen Vendersgade 63,
7000 Fredericia.

Informations møde
Den 21-9 var der informations møde for
langtidssyge, førtidspensionister, fleksjob
og skånejob i Fredericia. Vi have inviteret
formanden for socialudvalget Henning
Duge Lorensen og sagsbehandler Anette
Fløjborg fra Fredericia kommune. Anette
Andersen fra SID og Carl Erik Nilsen
Formand for Landsforeningen for førtidspensionister. Mødes formål var at sætte
fokus på de problemer som vi ser i sagsbehandlingen af langtidssyge. Mødet var
annonceret i en ugeavis og der kom 36
til mødet. Panel deltagerne have fik ca.6
min. til fortælle hvad det er de laver.
Fredericia kommune har ansat 7 ekstra
sagsbehandler til at nedbringe sagsbehandlingstiden. De vil dele se syge i to
grupper. Den ene er brækket lemmer og
sygdomme som normalt ikke bliver
langvarig og den syge kommer tilbage i
arbejde uden hjælp fra sagsbehandlerne.
Den anden er alle andre. De vil hurtigt
blive indkaldt til samtale. Målet er at
hjælpe den syge og om muligt at få dem
tilbage på arbejde evt. på nedsat tid. De
fremmødte have lidt svært ved at genkende den målsætning personligt for de
have alle en meget langvarige sagsbe-

handling. Kommunen viste godt at de pt.
have et problem med de mange sager
som have hobet sig op indtil de ansatte de
7 ekstra sagsbehandler. Mødedeltagerne
stillede mange spørgsmål og fortalte om
lange sagsbehandlinger. De blev besvaret
af panel deltagerne. Anette Andersen SID,
gjorde meget opmærksom på at fagforeningerne gerne vil hjælpe deres medlemmer når de bliver syge, og opfordrede alle
til at henvende sig, og lade være med at
melde sig ud for de har mange muligheder for at hjælpe med sagsbehandlingen
ved langvarig sygdom. Carl Erik Nielsen
fortalte at det er foreningens målsætning
at opnå en kortere og bedre sagsbehandling gennem en arbejdsvuderingsinstitution som har de specialister der skal til for at
vudere den pågældendes arbejdsevnen
og indstille til flexjob eller førtidspension.
Foreningen fremføre deres synspunkter
ved møder med politiker fra folketinget
socialudvalg og socialministeren. Det var
et godt møde og vi takker alle mødedeltagerne for deres fremmøde.
Foreningen for førtidspensionister og
sygdomsramte i trekant området.
v/ Hans Bruus

Foreningen for førtidspensionister

København
BESTYRELSE:
Formand: Bent Nielsen,
Valhøj Alle 95,1.th., 2610 Rødovre,
Tlf. 36 41 61 22
Kasserer: Joan Juhl Petersen,
Vigerslev Alle 36, 3.tv., 2500 Valby,
Tlf. 36 16 36 18
Bestyrelsesmedlem: Lennart Andersen,
Østervang 41, st.th., 3400 Hillerød,
Tlf. 48 26 91 99
Bestyrelsesmedlem: Jørgen Løvkvist,
Postboks 118, 2680 Solrød Strand
Mobil: 24 80 07 37
e-mail: loev@sol.dk
Bestyrelsesmedlem: Per Johansen,
Peter Grausvej 8, st.lejl.4,
2000 Frederiksberg
Tlf. 50 59 41 52
e-mail : per_fosgrau@yahoo.dk
Hjemmeside: www.førtidspensionist.net

Rådgivning
Hver anden onsdag ( lige uger ).
Rantzausgade 34 A st.
2200 København N.
Du er også bare velkommen til en
hyggesnak og en kop kaffe.

Alle nuværende og kommende førtidspensionister samt fleksjobber/skånejobber er velkomne, yngre såvel som ældre.
I kan altid ringe til et bestyrelsesmedlem,
for nærmere oplysninger.
Vi glæder os til at se dig / jer.
Juli måned lukket.

Generalforsamling
Vi holder ordinær generalforsamling d.
15. marts 2005 kl. 11.30 til 13.30 i
Pensionisternes Samvirkes lokaler;
Griffenfeldsgade 58, 2200 København N.

Generalforsamling
Der afholdes ordinær generalforsamling
onsdag d.23.02 2005 i SID-Huset,
Byskellet 33, 6950 Ringkøbing.
Med venlig hilsen
FFV. Bestyrelsen

Foreningen for førtidspensionister

Vestjylland
Foreningen for førtidspensionister
BESTYRELSE:
Formand: Frank Eilertsen,
Heboltoft 63, 6950 Ringkøbing,
Tlf. 97 32 25 40,
e-mail: f.eilertsen@privat.dk
Næstformand: Svend Erik Madsen,
Sivsangervej 9, Lodbjerghede,
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 33 76 40
Kasserer: Per Fredskild,
Grønlandsgade 6, 6950 Ringkøbing,
Tlf. 97 32 27 70,
e-mail: fredskild@mail.dk
Sekretær: Eva Ulla Olsen,
Alkjærparken 15, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 20 78,
e-mail: evaulla@webspeed.dk
Bestyrelsesmedlem: Mariane Svendsen,
Heboltoft 35, 6950 Ringkøbing,
Tlf. 97 32 20 46
e-mail: mesv@mail.dk
1. suppleant:Bente Kirkeby,
Østergade 14 a, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 33 50 65
2. suppleant: Edith Nørgård Nielsen,
Enghavevej 29, 6950 Ringkøbing,
Tlf. 97 32 04 98,
e-mail: stampes_ elektro.@mail.dk

Aktivitetskalender i FFV 2005
Der afholdes Cafédag den 1. onsdag i
hver måned, mellem kl. 13.00 – 16.00 i
Medborgerhuset Holmegårdsvej 10,
6950 Ringkøbing.
Der er socialt samvær / men også mulighed for tale om dine problemer, såfremt
dette ønskes. Dette kan gøres i enerum .Vi
har spil m.m. Spiller du/ I et instrument og
har lyst til at have det med, har vi sangbøgerne. Evt. andre forslag er velkomne.
Der kan købes kaffe / the med kage à 20
kr. - vand 5 kr.

Storstrøm
BESTYRELSE:
Formand: Arne Cederholm,
Åsø Bygade 25, 4171 Glumsø,
Tlf. 57 64 69 54,
e-mail: alc4171@post1.dknet.dk
Næstformand: Jens Wittchen,
Kragesøvej 6, 4970 Rødby,
Tlf. 54 60 37 26,
e-mail: j.wittchen@vip.cybercity.dk
Kasserer: Jan Busse,
Ferskenvej 38, 4700 Næstved,
Tlf. 55 73 53 28,
e-mail: busse@stofanet.dk
Sekretær: Finn Nielsen,
Sterkelsvej 13, 4700 Næstved,
Tlf. 55 72 72 36,
e-mail: finn@mail1.stofanet.dk
Bestyrelsesmedlem: Kurt Wuldum Larsen
Nellikevej 9, 4700 Næstved,
Tlf. 55 73 34 73/ 23 25 66 01
e-mail:kula@mail1.stofanet.dk
Bestyrelsesmedlem: Ole F. Olsen,
Ljungbyvej 2, Postboks 51,
4340 Tølløse,
Tlf. 59 18 52 51/ 21 48 47 21
e-mail:gaarden123@msn.com
Bestyrelsesmedlem: Henrik Hjorth
Lindhøjvej 3, 4800 Nykøbing F,
Tlf. 54 44 73 64,
e-mail:a.h.hjorth@privat.dk
Bestyrelsessuppleant: Eva Larsen
Kildebakken 31, Everdrup
4750 Lundby
Tlf. 55 76 91 30
e-mail:evalarsen@tdcadsl.dk
Bestyrelsessuppleant: Inge Thorsen
Engvej 18B 90, 4700 Næstved
Tlf. 55 72 24 05
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Storstrøm fortsat..
Revisor: Niels Kjems,
Runestenen 40, 4700 Næstved,
Tlf. 55 77 05 66/ 20 93 03 56,
e-mail: nkjems@mobilixnet.dk
Revisorsuppleant: Gitte Nek,
Parkvej 26, 7.tv., 4700 Næstved
Tlf. 50 51 04 57,
e-mail: gitte.nek@jubiimail.dk
Revisorsuppleant: Jette Sørensen,
Tybjerglillevej 31, 4160 Herlufmagle
Tlf. 57 64 23 14,
e-mail: honeymoon@telia.dk
Telefonvagten
Jens Wittchen
Arne Cederholm
Finn Nielsen

er på vej til – eller allerede er på – førtidspension eller fleksjob.
På Kigind møderne er der plads til det
hele, og det er faktisk meget hyggeligt.
Du skal ikke tilmelde dig…bare kig ind!
Du kan købe kaffe og brød til fornuftige
priser.
Ingen Kigind arrangementer i juli og
august måned.

Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling tir. d. 8.02
2005, kl. 16.00 i Futura Centret,
Ringstedgade 20, 4700 Næstved.

Kontaktpersoner
Følgende kontaktpersoner fra Storstrømsområdet træffes ma-fr. kl. 13 -16:
• Arne Cederholm, Glumsø
Tlf. 57 64 69 54
• Henrik Hjorth, Stubbekøbing
Tlf. 54 44 73 64
• Kurt W. Larsen, Næstved
Tlf. 55 73 34 73/23 25 66 01
• Ole F. Olsen, Tølløse
Tlf. 59 18 52 51/21 48 47 21
• Jens Wittchen, Rødby
Tlf. 54 60 37 26

Aktiviteter
Den første torsdag i hver måned afholder
vi et Kigind arrangement i tidsrummet
14.00 – 17.00 i Futura Centret,
Ringstedgade 20, 4700 Næstved.
Bemærk: I maj måned er arrangementet
flyttet til den 12. maj.
Den første mandag i hver måned afholder
vi et Kigind arrangement i tidrummet
15.00 – 17.00 i Frisehuset, Frisegade 25,
4800 Nykøbing F.
Du skal ikke tilmelde dig til Kigind arrangementerne – bare kig ind!
Her har du mulighed for at møde andre
medlemmer af foreningen, samt medlemmer af bestyrelsen, som altid vil være
repræsenteret.
Der ingen regler for, hvem der må komme
og af hvilke årsager. Der er åbent for, såvel
gamle som eventuelle nye medlemmer.
Ordet er frit, der er ingen dagsorden. Det
er et godt forum at få orientering om nye
tiltag, reformer, satser, rettigheder o.s.v.
Samtidig er der mulighed for at stille
spørgsmål, der dukker op, når man måske
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Nordjylland
BESTYRELSE:
Bestyrelsesformand: Lona Nørlev,
Askevej 15, 9480 Løkken
Tlf. 98 99 16 26, Mobil 20 68 14 18
e-mail: mulle@vvs.dk
Kasserer: Anna - Lise Kiel,
Rundmarken 3 B, Harken. 9800 Hjørring
Tlf. 98 91 16 63, Mobil. 22 96 43 69
e-mail: annalisekiel@12move.dk
Sekretær: Tove Jensen,
Tøtmosen 29, 9800 Hjørring
Der er personlig rådgivning hver onsdag
fra kl. 13.00 til 15.00 i:
Forsamlingsbygningen
Østergade 9
9800 Hjørring.
Tlf. 98 90 39 79
Her kan man møde, og evt. nyde en kop
kaffe med bestyrelses medlemmer og
rådgiver for lokalforeningen for førtidspensionister i Nordjylland. Du kan godt
møde op uden aftale, men hvis du på
forhånd ved, at der er noget du ”har på
hjertet”, er det en fordel, at du kontakter,
og får en aftale med en rådgiver eller et
bestyrelsesmedlem.
Vi beder om, at I vil viser hensyn til vores
privatliv, og kontakter os på hverdage og i
dagtimer. Kontaktpersoner, rådgiver og
bestyrelsesmedlemmer (se øverst).

Min historie..... “og så blev
det alligevel solskin”
Allerførst vil jeg rette en stor tak til
Foreningen for Førtidspensionister for den

meget velkvalificerede hjælp, som jeg har
fået for at opnå den mellemste pension.
Takken er selvfølgelig især rettet til vor
dygtige ildsjæl af formand i vort område.
Gennem årene har jeg været generet af
angstanfald især i forbindelse med
præstationer vedrørende uddannelse eller
med et arbejde hvor præstationerne
skulle bedømmes.
Gennem lang tid havde jeg arbejde under
stabile forhold og med de samme kolleger, men denne arbejdsplads blev lukket.
Fik så andet med mange fremmede
kontakter og opsyn, og nu kom der
betydelige angstanfald og jeg måtte
opgive dette. Fik tilbudt et projektkursus i
nogle uger og fik derigennem kontakt
med en privatpraktiserende psykolog,
som mente at kunne kurere denne angstneurose. Igennem to - tre år blev det til ca.
150 behandlinger. Jeg forsøgte at få lidt
økonomisk hjælp til disse mange behandlinger fra kommunen, men man afslog, da
jeg jo havde min understøttelse og min
mand havde arbejde. Efter også at have
forsøgt uddannelse på en teknisk skole,
fandt jeg igen et arbejde, men kunne ikke
klare det og blev rådet af lægen til at søge
min førtidspension. Forinden var jeg
kommet i forbindelse med en praktiderende terapeut, som jeg stadig konsulterer
med mellemrum, og som har været og
stadig er til stor støtte for mig. Fik i 1998
bevilget laveste pension efter at have
været hos neurolog. Søgte i 1999 om
mellemste pension - egen læge skønnede
erhvervsnedsættelsen var større end 2/3.
Fik afslag, da kommunens lægekonsulent
skønnede at erhvervsevnen kun var
nedsat med over halvdelen efter hans
vurdering.
Det lykkedes mig igen at komme ud på
arbejdsmarkedet i et rengøringsfirma,
hvor jeg fik de letteste og mindst stressede opgaver, her kunne jeg klare ca. 10
timer ugentlig, blev det flere timer, skete
der en klar forværring af min psykiske
tilstand. Desværre måtte jeg efter et par år
fratræde, da der blev for få arbejdsopgaver af denne art.
I 2002 ansøgte jeg igen om forhøjelse, idet
jeg syntes, at jeg havde afprøvet min
arbejdsevne - det blev igen et afslag! Man
mente ikke der var sket nogen ændring,
men min forbavselse var nok større, da
afslaget også var begrundet med at jeg jo
selv havde afprøvet min arbejdsevne.
Heldigvis var jeg nu kommet i forbindelse
med Foreningen for Førtidspensionisters
afdeling her, der som før nævnt har været
til uvurderlig hjælp.

Sagen blev nu anket til amtets Social
Nævn som dog stadsfæstede kommunens
afgørelse. 2003. Sagen blev igen anket og
blev genbehandlet af kommunen, men
afslaget fastholdes. Man ville ikke indhente yderligere oplysninger, idet lægekonsulenten ikke skønnede dette for relevant.
Sidst på året indsendes ny anke med
yderligere relevante begrundelser til
amtet. Først på året i 2004 var amtet
lydhør og fandt, at der var behov for en
psykiatrisk speciallægeerklæring og
henviste sagen tilbage til kommunen.
Denne spaciallægeerklæring, som øvrigt
fandt at tidligere diagnose var forkert,
fastsatte også, at arbejdsevnen var nedsat
med mere end 2/3, fremsendtes nu til
kommunen til fornyet behandling. Sidst
på foråret 2004 var indstillingen fra
kommunen: MELLEMSTE PENSION.
Et langt og sejt træk er forbi, jeg er meget
glad for at det lykkedes.Tak for hjælpen på
alle måder og opmuntringen i den forløbne tid, uden dette havde jeg opgivet.

Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling onsdag. d.
16/02 2005, kl. 13.00 i Forsamlingsbygningen, Østergade 9, 9800 Hjørring.

Foreningen for førtidspensionister

Vejle
BESTYRELSE:
Formand: Marianne Jørgensen,
Askevej 15, 9480 Løkken
Tlf. 75 85 40 80
Kasserer: Jan Kjær Frimann,
Tlf. 75 89 09 87, mobil 40 27 91 68
e-mail: frimabb@get2net.dk
Næstformand: Jes Pedersen
Tlf. 26 53 86 85
Revisor: Knud Erik Caspersen,
Tlf. 63 63 60 76
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Randi Pedersen, Tlf. 75 84 04 60
Else Aistrup, Tlf. 75 72 00 07
Kære Medlemmer
Det er med stor glæde, at vi kan oplyse jer
om ,at fredag den 26. november 2004 blev
foreningen for ”Langtidssyge & Førtidspensionister i Vejle” Stiftet. Foreningen er
en underafdeling af Landsforeningen for
Førtidspensionister.
Den stiftende generalforsamling blev
afholdt på Rosengården i Vinding. De 23

fremmødte repræsenterede et bredt
udsnit af Vejle og Omegns sygdomsramte
borgere, med en aldersfordeling fra 30 –
60 år. Med mange forhåndstilmeldinger
fra jer der ikke kunne deltage i mødet, har
foreningen fået en fantastisk start med ca.
35 medlemmer.

Da vores kasserer Jan, allerede er godt i
gang med at bruge af en kasse beholdning der ikke eksisterer, vil vi gerne bede
jer om hurtigst muligt at indbetale medlemsgebyr. Samtidig har vi vedlagt ekstra
foldere i håb om at I vil lave lidt reklame
for vores nye forening.

På mødet fortalte formanden for
Landsforeningen Carl-Erik Nielsen bl.a. om
det landsdækkende arbejde der bliver
udført, og sammen med formanden for
vores søster afd. i trekantsområdet Lena
Krog Pedersen, kunne han garantere at
Vejle afdelingen er sikret alt den hjælp der
er behov for i opstartsfasen. Herunder
uddannelse/støtte til bestyrelsesmedlemmer, kommende bisiddere, eller medlemmer der er stødt på problemer i deres
sagsbehandling.

Vi ser meget frem til at møde jer alle
sammen og glæder os til meget til at
bygge en god forening op i samarbejde
med jer.
Med Venlig hilsen fra
Bestyrelsen for foreningen,
Langtidssyge & Førtidspensionister i Vejle

Udover at der blev valgt en bestyrelse
bestående af 6 medlemmer, blev der talt
om mange andre ting på mødet. Et af
hovedemnerne var behovet for et netværk. Ikke kun for de sygdomsramte, men
også for partnere og familiemedlemmer
der tit har et behov for at møde ligesindede der er i samme svære situation som
dem selv.

Vigtige informationer:
Det er lykkes bestyrelsen at skaffe lokaler
med meget kort varsel. For at alle medlemmer kan få de nødvendige informationer, samt få mulighed for at give udtryk for
egne ønsker/behov, er det meget
VIGTIGT at deltage.

Møderne bliver afholdt på:
Vejle Handicap Center. Kirkegade 11. c. /
Grønnegade 7. 7100 Vejle.Tlf. 75 82 55 33
I 2005 har vi på forhånd lagt beslag på de
samme lokaler hver onsdag fra onsdag
den 5. januar fra kl. 14.00 – 20.00 og året
ud. Der er endnu mulighed for at ændre
tidspunket frem til kl. 23.00. Men lad os nu
starte med de 2 første møder, hvor vi bl.a.
kan finde ud af om dagen/tidspunktet
passer jer.
De første 24 timer i foreningen, bød på en
lille overraskelse, vores nye Formand trak
sig, grundet sit helbred. Der er af bestyrelsen indsat en ny midlertidig Formand, og
som følge her af, bliver der afholdt ordinær Generalforsamling 1. marts 2005 fra
kl. 17.00 – 20.00 på Vejle Handicap Center.

Foreningen for førtidspensionister

Fyn
BESTYRELSE:
Formand: Margrethe Jørgensen,
Hindehøjen 85, 5240 Odense NØ.,
Tlf. 65 93 86 70,
træffes bedst hverdage 12 – 15.00
Kasserer: Kirsten Wiingaard,
5250 Odense SV,
Tlf. 60 71 52 72,
træffes bedst hverdage 8 – 10.00
Næstformand: Britta Due,
Sybergs Have 69, 5300 Kerteminde
Tlf. 65 32 33 32,
træffes bedst hverdage 9 – 12.00
Sekretær: Bente Hansen,
5250 Odense SV,
Tlf. 51 31 88 42,
træffes bedst hverdage 14 -16.00
Bestyrelsesmedlem:
Hanne Cuber Jensen,
Søndergade 16, 1 sal, 5800 Nyborg
Tlf. 65 31 85 12,
træffes bedst hverdage 16 – 19.00
Bestyrelsesmedlem:
Per Olesen,
Rønnehaven 12, 5320 Agedrup
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Alle bestyrelsesmedlemmer kan kontaktes på e-mail:
foertids_fyensamt@hotmail.com

Landsforeningen for Førtidspensionisters

Aktivitetskalender i FFV 2005

Lokalforeningernes Formænd

Odense:
Der afholdes socialt samvær og der er
mulighed for personlig rådgivning den 2.
mandag i hver måned, mellem 12.30 –
14.30 i ”Huset”, Sct. Jørgensgade 53,
5000 Odense C.
Her har du mulighed for at møde andre
medlemmer af af foreningen samt medlemmer af bestyrelsen, som altid vil være
repræsenteret.
Vi har spil m.m. Du kan købe kaffe med
brød.
Faaborg:
Der afholdes socialt samvær og der er
mulighed for personlig rådgivning den 3.
onsdag i hver måned, mellem kl. 19 –
21.00 i ”Huset” Færgevej 2, 5600 Faaborg.
Her har du milighed for at møde andre
medlemmer af foreningen samt medlemmer af bestyrelsen, som altid vil være
repræsenteret.
Du kan købe kaffe med brød.
Juli måned lukket.

Bestyrelse og Lokalforeninger

København

Trekantområde

Bent Nielsen
Valhøj Allé 95, 1, tv. , 2610 Rødovre
Tlf. 36 41 61 22
Kontaktperson:
Joan Juhl Petersen
Tlf. 36 16 36 18

Lena Krog Petersen
Tlf. 75 58 60 40
e-mail: nunuka@tele2adsl.dk

Nordjylland
Lona Nørlev
Tlf. 98 99 16 26 & 20 68 14 18
e-mail: mulle@vvs.dk

Frank Eilertsen
(Ringkøbing) Tlf. 97 32 25 40
e-mail.dk: f.eilertsen@privat.dk

Vejle:
Marianne Jørgensen
Tlf. 75 85 40 80

Storstrøm
Arne Cederholm
Tlf. 57 64 69 54
e-mail: alc4171@post1.dknet.dk

Fyn:
Margrethe Jørgensen
Hindehøjen 85, 5240 Odense NØ.
Tlf. 65 93 86 70 (bedst mellem 12-15)

Thy/Mors
Annemarie Saaby
Tlf. 97 72 26 44

Indmeldelse I Foreningen
Al indmeldelse foregår til nærmeste lokalForening eller Thy/Mors

Generalforsamling
Førtidspensionisterne Fyns Amt afholder
ordinær generalforsamling den 14. februar
2005 kl. 13.00.
Skriftlig indkaldelse 4. uger før, med
angivelse af sted.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Landsbestyrelsen
Landsformand:
Carl Erik Nielsen
Tlf.: 21 72 30 06,
e-mail: carle@nielsen.tdcadsl.dk

Bestyrelsesmedlem:
Lona Nørlev
Tlf. 98 99 16 26 & 20 68 14 18,
e-mail: mulle@vvs.dk

Næstformand:
Ole F. Olsen
Tlf.: 59 18 52 51 & 21 48 47 21,
e-mail:gaarden123@msn.com

Bestyrelsesmedlem:
Lena Krog Petersen
Tlf. 75 58 60 40,
e-mail: nunuka@tele2adsl.dk

Kasserer:
Alvilda Nielsen
Tlf. 97 74 40 47,
e-mail: alvilda@mail.dk

Bestyrelsesmedlem:
Bent Nielsen
Tlf. 36 41 61 22

Bestyrelsesmedlem:
Marianne Jørgensen
Tlf. 75 85 40 80
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Vestjylland:
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Bestyrelsesmedlem:
Annemarie Saaby
Tlf. 97 72 26 44
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Afsender adr.:
Landsforeningen for Førtidspensionister
v/Carl-Erik Nielsen
Grønagervej 21
3700 Rønne

