NR .

2

udgives af Landsforeningen for førtidspensionister

2007

Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

Juli

førtidspensionisten

Bevar dit helbred
på en sund og fornuftig måde

Motionscyklen »Humanitær«, et dansk
kvalitets–produkt, der er afprøvet og testet
gennem 7 år med et godt resultat på følgende:

Hofter – Knæ – Fodled
Blodomløb – Slidgigt – Kredsløb
Har man smerter i arme,
skuldre eller ryg, stiller
man cyklen på et bord og
kører med armene.
Kort sagt: Et multihjælpemiddel, der indvirker på
hele din krop.
Radiodoktoren Carsten
Vagn Hansen hører til
den kreds af fagfolk,
som i ﬂere medier
varmt anbefaler brugen
af denne motionscykel.

INTROPRIS

595,-

L 40 cm,
B 22 cm, H 25 cm,
Vægt: 2,8 kg

For bestilling, yderligere oplysninger m.m., venligst kontakt Niels Reimer:

Tlf.:

32 53 39 02 eller 22 11 82 80
Mail: papelook@stofanet.dk

Husk: Motion forlænger dit liv
Bemærk: 30 dages returret
Sendes pr. efterkrav over hele landet inden for 8 dage

Leder

Siden sidste blad er der kommet flere lokalforeninger med i Landsforeningen, de skal hermed
bydes hjertelig velkomne i fællesskabet.
Den 2. maj holdt vi ordinært landsmøde i Vejle.
Der var ikke de store ting på dagsordenen, men
mødet foregik i en god atmosfære, som afspejlede at vi er en velfungerende forening, som desværre mangler noget professionel hjælp,i form af
et sekretariat som vi havde søgt om i Satspuljen,
til aflastning af vores frivillige.Desværre fik vi ikke
de søgte midler, men vi prøver igen i år!
Landskassereren Alvilda Nielsen var på valg og
blev til alles glæde enstemmigt genvalgt, da vi
næppe kunne undvære hendes store uegennyttige indsats i fremtiden.
Efter Landsmødet holdt vi temadag, hvor temaet var: erfaringsudveksling mellem lokalforeningerne. For dem der ville var der mulighed for at
blive opdateret med bisiddning, regnskab og
brug af vores USB-stick.

Der har i den sidste tid været flere indlæg i medierne fra Dansk Arbejdsgiverforening som
kræver at man genbehandler førtidspensionisterne fra før d.01.01.2003,da disse angiveligt må
have en resterhvervsevne som kan bruges på arbejdsmarkedet.
Det forekommer mig fuldstændigt, absurd da
der i forvejen er ca. 13.000 borgere som er tilkendt Fleksjob men som går på ledighedsydelse.
HVORFOR ansætter DA´s medlemmer ikke dem,
når der efter DA´s eget udsagn er mangel på arbejdskraft? ( se side 11).
Venstres arbejdsmarkedsordfører J. Vibjerg har
fremsat et forslag om et ”frihedsbrev”, som skulle gøre det nemmere for førtidspensionister at afprøve deres arbejdsevne, uden at skulle gennem
en sagsbehandling og med en garanti for ikke at
miste sin førtidspension.
Forslaget er sendt til Beskæftigelsesministeren,
som forhåbentlig vil høre Landsforeningen´s mening inden det bliver fremsat i Folketinget.

I ønskes alle en GOD SOMMER!
Carl-Erik Nielsen
Landsformand
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Forsidefoto: F.E. - kunstneren Jens Galschiøts,‘Den fede dame’.
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Fartbøllen!!!
Jeg er ganske ung - kun 26 år, men førtidspensioneret på
grund af en bindevævs sygdom. Min balance er lidt af en
mangelvare fra tid til anden…
Og på det grundlag har den kommunale ergoterapeut fået
undertegnede udstyret med en ganske udmærket, men dog
lettere brugt trehjulet cykel af god solid kvalitet
- denne svarende til damens vægtmæssige proportioner!

noget om decideret hastigheds begrænsning på et trehjulet
køretøj uden motor…!!??
Den pæne herre må ha været hurtig i vendingen og tænkt sit,
da denne nu spurgte mig, hvorfor jeg kørte på en sådan cykel,
og om jeg fejlede noget?
Jeg forklarede kort om min helbredsmæssige situation og han
svarede;

Den anden dag da jeg således ”luftede” mit køretøj - med
kælenavnet ”Lille Lyn”, blev jeg udsat for lidt af en morsom
oplevelse. Denne stadfæstede til stadighed kælenavnet på mit
trofaste rugbrøds motoriserede køre tøj.

”Mere end godt 5 - 8 km i timen på et så ustabilt køretøj, er
absolut ikke tilrådeligt! Og når du nu har balanceproblemer i
forvejen, må du jo hellere køre lidt langsommere, for vi kan jo
ikke have at du sådan risikerer at vælte og komme til skade”…!!

… Jeg blev nemlig stoppet af politiet! … fordi jeg kørte for
hurtigt!!!
En patrulje vogn rullede op på siden af mig, da jeg holdt for
rødt i et af vore lokale lyskryds, en nydelig herre i uniform, og
hvad der dertil hører, rullede vinduet ned, tiltalte mig med Du
og samtalen lød frit citeret som følger:
God dag - og må jeg lige tale med Dig et øjeblik?
- Jamen goddag Hr. og har Du noget at udsætte på min kørsel?
- Nej! Færdsels reglerne kender du, men jeg synes du bør
nedsætte din hastighed, da du jo kører lidt vel hurtigt her på
offentlig vej, og en trehjulet cykel er jo ikke så stabil og manøvre dygtig som en almindelig cykel…
Jeg smilede lidt og svarede paf:
- Ja jeg har jo kørekort, så jeg burde jo kende regulativerne,
men mig bekendt er der altså ikke nogen steder nedskrevet

Jeg svarede blot ”Fortsat god dag Hr.” og så smilede jeg i mit
stille sind, mens jeg jo selvfølgelig af ren høflighed holdt
tilbage for patruljevognen.
Og det er så nu, at jeg spørger mig selv; er en trehjulet cykel
ikke lavet for at give os med balanceproblemer større bevægelsesfrihed i hverdagen!!!
Og endelig med et bredt smil; det var da godt jeg ikke fortalte
ham at jeg gerne tager den på to hjul rundt i svingene ...!
… for så havde jeg vel både fået lov at puste og tillige fået en
fartbøde!!!
Hilsen fra hende Rugbrøds - Fartbøllen

tekst Carl-Erik Nielsen

Bliver vi raske
når vi går på folkepension?
Jeg synes slet ikke det burde diskuteres om, førtidspensionister skal have, henholdsvis merudgiftsydelse på den nye
førtidspension eller invaliditetsydelse som det hedder på den
gamle førtidspension, med sig når de overgår til folkepension
uden at man skal gennem en langsommelig og ofte nedværdigende sagsbehandling, da vi jo hele tiden er blevet kompenseret for de merudgifter vi har i forbindelse med vores
sygdom/handicap og i sagens natur ikke bliver raske eller får
færre udgifter ved at blive folkepensionister.
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Vivi-Ann

Glat føre ændrede Gittes liv
Gitte Thalund i Skjoldborg i Thy er et livstykke. Det finder man hurtigt ud af ved at snakke med hende. Men man finder også ud af, at hun efter en bilulykke i 1986 er lam i den
ene side - med alle de skavanker, det medfører i form af f. eks. Gang- og talebesvær.
For Gitte var året 1986 et særdeles skelsættende år. Hun var
både gift og gravid og havde på alle måder en tilværelse, der
ikke var så forskellig fra de flestes. Men dem 13. januar skete
der noget, som ændrede hendes liv totalt.

følge af lammelsen kunne hun hverken bevæge sig, snakke
eller spise, som hun havde kunnet før. Alt måtte læres igen.
Gitte må være gjort af et godt stof, for uden en kolossal livsvilje ville de fleste bukke under for sådan en skæbne.

Da hun den dag var på vej hjem fra sit arbejde i en vuggestue
i Humlebæk til bopælen på Frederiksberg, kørte hun galt. Det
var isglat, Gitte mistede herredømmet over bilen, og den
tørnede ind i en pæl.

Trængslerne det år var ikke forbi med ulykken og lammelsen.
Gittes daværende mand opfattede hende som en anden end
den Gitte, han havde giftet sig med - gav udtryk for, at hun var
dum i hovedet.

Ambulancen kørte hende til Hørsholm Sygehus, men herfra
blev hun straks overført til Rigshospitalet. Her blev det opdaget, at Gitte ikke bare var gravid - men ventede tvillinger!

Men når man er henvist til at tale med de handicaps, som en
halvsidig lammelse medfører, så lyder man nu en gang mindre begavet. Det kan også lyde som en grad af fuldskab.

Hendes mand blev kontaktet, og han bad lægerne om først og
fremmest at redde moderen, hvis de blev nødt til at vælge.

Enden på det hele blev, at Gitte blev skilt efter nogle få måneder og måtte desuden fraflytte parrets rækkehus. Alt dette
skete

Gitte lå 10 dage i coma, men da hun igen var kommet op til
overfladen, blev hun overført til Hillerød Sygehus, hvor hun
tilbragte det næste halve års tid - som i et fængsel. Lægerne
ønskede at beholde hende, til hun havde født. Det skete ved
kejsersnit.

inden den 1. december 1986, så det blev unægtelig et begivenhedsrigt år…

Genoptræning efter ulykken
Mens hun endnu var på sygehuset, gennemgik Gitte en masse
genoptræning bl.a. kom der en fysioterapeut. Hun fik i den
følgende tid også undervisning af en talepædagog.
Gitte forældre bor i Snedsted i Thy, og her flyttede hun op
efter skilsmissen. Hendes store dreng, Rasmus, bor hos faderen, men Gitte fik lov at beholde tvillingerne Sebastian og
Trine.
Siden har Gitte boet på Frydenshøj i Thisted i knap 9 år, hvorefter hun købte sig et lille hus i Skjoldborg.
Tilværelsen fik et knæk med ulykken, men Gittes livsmod
florerer stadig. Når hun ser sig i spejlet og lader tankerne gå
tilbage til 1986, kan hun finde på at sige:
- Jeg er da blevet pænere med alderen!

Trods en halvsidig lammelse har Gitte stor appetit på
livet.

Hendes glæde ved livet kan også få hende til at tale om ”de
unge på 40” - samtidig med, at hun ser på sine jævnaldrene og
mener, de bør omtales som ”de gamle på 40”…! Hun fylder
selv 40 til jul i år

Lammelse - og skilsmisse
Som følge af ulykken var Gitte slemt tilredt, men det værste
var ikke de synlige skrammer - det værste var, at hun var
blevet lam i hele højre side.
Den første tid på hospitalet hamrede hun igen og igen nakken mod væggen. Hun følte en umådelig afmagt, for som

Klarer sig næsten helt almindeligt
Gitte klarer sig i dag uden hjemmehjælp, men hun indrømmer, det er svært at være både mand, kvinde, far, mor og sig
selv, når man har lammelsens tunge handicap at trækkes med.
Alene det at holde balancen, mens hun går, kræver stor energi, og haven orker hun ganske enkelt ikke mere at holde selv.
førtidspensionisten 2/2007
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Kender du det?
•

Du tager sove- eller nervemedicin
jævnligt
• Du har måske gjort det i mange år
• Du oplever, at du ikke kan fungere
som tidligere
• Du oplever en uforklarlig angst
• Du har intet overskud eller energi
Hvis du har nogle af disse oplevelser, kan det
måske skyldes din sove- eller nervemedicin.
Telefonrådgivning, kontaktpersonordning og
støttegrupper for medicinafhængige
Yderligere oplysninger:
BenzoRådgivningen
Telefon 70 26 25 10
mandag til torsdag kl. 18–20
samt onsdag kl. 9-11
benzo@sind.dk
www.benzo.dk
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Men jeg vil jo også gerne have det er pænt, så jeg har fået fat
på en havemand, fortæller Gitte.
Hun er glad for, at hun er blevet godt modtaget i Skjoldborg,
men hun savner voksne at tale med. Pasningen af hus og børn
tager mange kræfter, så det kan være svært at få kræfter til alt
det, hun gerne vil som følge af sit livsmod - men samtidig ikke
kan som følge af lammelsen
Alligevel kastede Gitte sig sidst i 80’erne ud i den store opgave, at generhverve sig et kørekort, og hun har haft bil siden
1989.
Hun har trodset sit handicap for at være med på Daghøjskolen i Thisted. Gittes ønske for sin fremtid er, at hun får
endnu bedre kontakt med naboerne i Skjoldborg og i det hele
taget får mere mulighed for at være sammen med ”almindelige” mennesker. Rent bortset fra, at hun måske er mere livsglad
end de fleste, og at hun er lammet i den ene side af kroppen,
så er Gitte jo netop selv et ganske almindeligt menneske.
Denne artikel er bragt første gang i 1997 i Thisted Posten, altså
for 10 år siden og vi kan her i foreningen fortælle, at Gitte stadig har sit ukuelige livsmod, og kører i sin bil til de fleste af
vore arrangementer og hun er altid glad. Fantastisk!
Foreningen for Førtidspensionister
Thy/Mors

- Michael Jackson er dejlig at høre på, bare man kan
blive fri for ar se ham! Siger Gitte Thalund, der har
været til koncert med idolet sammen med Sebastian
og Trine.

tekst Alvilda Nielsen

Handler sygdom kun om
økonomi?
Når man er sund og rask, tror man, at vi i Danmark har et
sikkerhedsnet, der er parat til at træde til med den hjælp, man
har behov for, eller sagt på en anden måde, mange tror, at
man bare skal henvende sig på kommunen, så får man tilkendt en førtidspension, hvis man ikke mere kan arbejde. Men
os, der har prøvet systemet ved at det er ganske anderledes.
Mange er af den overbevisning, at alle, der får en skavank,
ønsker at komme på førtidspension, men i virkeligheden vil
de allerfleste helst blive på arbejdsmarkedet. Når man så læser
den rapport, Beskæftigelsesministeriet og Socialministeriet
har forelagt folketinget vedrørende Førtidspensionsreformen
fra 01.01.2003, så kan man straks se der, at det handler mere
om penge, end om det enkelte menneske. Mange flere end
beregnet får førtidspension, der er for mange, der ikke har
været nok afprøvet, der er alt for mange med psykiske lidelser,
der tilkendes førtidspension og man undres over, hvorfor der
er blevet flere med psykiske lidelser.
Når man, som os i foreningen, ofte har kontakt til borgerne og
deltager i deres møde med sagsbehandleren, så er disse ting
ikke så uforståelige. Mange bliver syge af det store arbejds-

pres, de har været udsat for i arbejdslivet, nogle bliver påvirket
psykisk (udbrændte) og andre bliver nedslidt fysisk. Når man
så kommer i det sociale system, så mødes man af mistro. Man
kan blive udsat for, at sagsbehandleren ikke tror på, hvad man
siger og ikke tror man fejler noget. Så begynder kampen. Man
bliver afprøvet forskellige steder, med henblik på, at det skal
udmønte sig i et arbejde, men ofte siger arbejdsgiveren nej,
når den aftalte tid er gået og påstår så, at man ikke kan bruges, da de jo hellere vil have en ny på prøve, så de derved får
gratis arbejdskraft.
I rapporten roses den højere grad at borgerinddragelse og
brug af ressourceprofil. Dette er jo også korrekt nogle steder,
men vi ser ofte, at sagsbehandleren selv udfylder ressourceprofilen og derefter fremsender den til borgeren, der så skal
udfylde sin del. Det er måske fint nok i nogle tilfælde, men
mange forstår ikke meningen med det og alt andet lige, så må
sagsbehandleren også kunne danne sig et mere fuldstændigt
indtryk af borgeren, hvis de mødes til dette. Men det er naturligvis tidsbesparende for sagsbehandleren, og det er jo fuldt
forståeligt, når man ser det pres, der pålægges dem fra alle
sider.
førtidspensionisten 2/2007
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Socialudvalget forlanger, at de skal spare mest muligt og
vælge de løsninger, hvor staten giver størst tilskud, hvilket jo
også er Statens intension, nogle steder udtaler socialudvalgsformanden, at kommunen ikke har råd til at overholde
lovgivningen, på trods af, at det fremgår af lovgivningen, at
afgørelserne ikke må træffes ud fra kommunens økonomi.
Men der er jo heller ikke mange muligheder for kommunerne,
så længe der er skattestop, og der bliver jo hele tiden pålagt
dem nye ting, der skal tages højde for i sagsbehandlingen og
dette kompenseres der ikke for fra Statens side. Desuden
bliver kommunerne i visse tilfælde frataget deres refusion,
hvis ikke de overholder påbudene.
En anden ting, man roser i rapporten er retssikkerheden. Det
ser også anderledes ud i vores verden. Det nævnes, at der ikke
er så mange klager over afslag på førtidspension, men i praksis er det sådan, at sagsbehandleren ikke indstiller til førtidspension, før de er så godt som sikre på, at sagen bliver bevilget, så det formindsker jo antallet af klager. Desuden mener vi
ikke, at klagesystemet fungerer efter hensigten, da vi er af den
opfattelse, at før 01.01.2007 de sociale nævn, nu beskæftigelsesankenævn i princippet skulle genbehandle sagen og
derved kontrollere, om kommunens vurderinger er korrekte,

men vi er bekendt med, at Det sociale nævn blot godtager
kommunerne vurdering og endda udtaler, at de ikke behøver
at genvurdere, da de ikke har nogen grund til at tro, at kommunens vurdering ikke er korrekt, hvor er retssikkerheden så?
Vi kan jo have det håb, at dette bliver bedre i beskæftigelsesankenævnene. Endvidere er vi af den opfattelse, at Ankestyrelsen ikke er en reel ankeinstans, da de jo selv bestemmer,
hvilke sager, de vil behandle.
Rapporten er lavet på baggrund af mange undersøgelser og
statistikker, men vi synes der mangler en, det kunne nemlig
være interessant, at se om en kommunes sagsbehandling er
styret af kommunernes økonomi. Vi er overbeviste om, at der
er en sammenhæng.
Når vi så til sidst i rapporten ser, at de penge, der yderligere
skal bruges på området, efter at der ikke har været det ønskede og forudsete fald, som meget andet, skal tages af satspuljemidlerne, som er penge vi selv har opsparet, idet der
bliver trukket en lille del af overførselsindkomsterne med den
hensigt, at de skal bruges på de svageste i samfundet.
Se rapporten på www.foertidspensionist.dk

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.
førtidspensionisten 2/2007
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VIL DU ARBEJDE MED
MENNESKER OG TRO?

Kirkefaglig-Videreuddannelse.dk
Diakonissestiftelsens sognemedhjælperuddannelse
SU-berettiget uddannelse • Tlf. 38 38 41 20
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tekst Carl-Erik Nielsen

Ægtefælle/samleverafhængighed!
Landsforeningen for Førtidspensionister har ugentlig henvendelser fra førtidspensionister som ikke forstår at de skal trækkes i deres førtidspension fordi de lever sammen med eller er
gift med en der ikke er førtidspensionist.
Det er således, at der ved ægtefælles/samlevers indtægt på
ca.kr.216.000,- eller derover, op til ca. kr.317.500,- bliver der
trukket 30% i førtidspensionen fra før d. 01.01.2003, efter
01.01.2003 er beløbene kr. 246.484,- og kr. 347.684,-.
Alt, som ægtefælle/samlever tjener over kr. ca. 317.000,bliver ikke modregnet i førtidspensionen fra før 01.01.2003 og
kr. 347.684,- efter 01.01.2003. Det er det vi kalder omvendt
Robin Hood.
Ved at fjerne denne uretfærdige ekstra beskatning ville der
være et incitament til at arbejde mere for ægtefællen/samleveren og samtidig ville man undgå at folk enten flytter fra

hinanden eller undlader at flytte sammen eller gifte sig.
Ovennævnte strider imod regeringens intentioner om at
fjerne barrierer og få flere til at arbejde mere.
Så vidt Landsforeningen kan beregne er der stort set ikke
nogen udgift for Staten ved at fjerne afhængigheden, så
hvorfor bliver den så ikke fjernet?
Det virker uforståeligt at der ved sagsbehandling til førtidspension, er tale om en individuel sagsbehandling, når sagsbehandlingen så er afsluttet med en førtidspension, er det så
ikke længere individuelt.
Ved at fjerne afhængigheden vil man undgå en del tragedier
ved opløsning af samliv, som mange oplever når økonomien
ikke længere hænger sammen og som i øvrigt ofte giver en
merudgift for det offentlige (se nedenstående tabel).

Det kostede et parforhold
Staten har valgt, at når man er pensionist, skal man ”straffes”,
hvis man flytter i parforhold, hvad enten man bliver gift, eller
lever på ”polsk”.
Jeg har fuld forståelse, ja nyder ligefrem, at der betales boligydelse efter gældende regler, dvs. alle er lige for loven, selv en
pensionist.
Jeg har fuld forståelse for, at en pensionist bliver sidestillet
med alle andre, så der skal laves en økonomisk beregning, hvis
der skal bevilliges tandlægehjælp, brillehjælp o. lign.
Med hensyn til bevilling af hjemmehjælp mener jeg, at den
skulle kunne bevilliges, selv om den ene part er på arbejdsmarkedet.

Jeg anser pensionen som en helhed, og for at være en ydelse
jeg får, fordi jeg af helbredsmæssige årsager, ikke kan være på
arbejdsmarkedet længere, ja jeg anser det for værende min
”løn”. Selvom jeg flyttede sammen med min kæreste, kunne
jeg stadig ikke hæve min indkomst, og han, som tjente ca.
320.000,- pr. år.
Mit forhold holdt ikke, da ikke mange mennesker kan klare, at
tage hele trækket både økonomisk og i hjemmet.
Jeg føler, at jeg i den grad blev snydt og blev gjort afhængig
af min partner. Jeg blev hensat i en situation, hvor jeg skulle
bede min partner om penge til private fornødenheder, hvis
jeg bare skulle betale min ”broderpart” af de faste udgifter.

Men…

Derfor…

Jeg kan og vil ikke forstå, at der skal trækkes i min pension,
blot fordi man bliver så glad for et andet menneske, og ønsker
at flytte sammen.
Er man i et parforhold, har man et bedre socialt bagland, og
derved kan der spares penge til sundhed.

Hvis ægtefælle afhængigheden bliver ophævet, og vi pensionister igen kan føle os som mere ligeværdige partnere i et
parforhold, kunne der spares en hel del penge.

+Indtægt/-Udgift
Grundbeløb
Pensionstillæg
Invaliditetsbeløb
Boligydelse
Helbredskort (skøn)
Husleje 1
Indboforsikring 1
Medicin
Div. Kørsler (sygehus o.lign)
Briller - tandlæge
Hjemmehjælp

Bundlinie

Borgeren
Enlig
Gift/Samlevende
4952
4952
4985
4985
2408
2408
2891
817
4160
4160
100
100
70
467
150
300

11723

7168

Kommunen/Staten
Enlig
Gift/Samlevende
4952
4952
4985
4985
2408
2408
2891
817

397
150
300
3886

1072

20786 13417

Disse tal er fra 2007 og udregnet før skat.
Som det kan ses, havde
man ikke skulle være ægtefælleafhængig, kunne
kommunen have sparet
20786 – 13417 = 7.369 kr.
på mig alene.
Ægtefælleafhængigheden
kostede mig et parforhold
fordi kommunen skulle
spare, men hvad kom der
ud af det ?
Og kom ikke og fortæl
mig, at mit parforhold er
det eneste i Danmark, der
er gået sig en tur på den
konto.
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Ih, hvor er det kommunalt,
- ih hvor kan det gå galt
Hvad er det værste der kan ske? At himlen falder ned? NEJ, der
er faktisk kun at blive syg, ramt af arbejdsskade eller lignende i
Hjørring Kommune, for er man så uheldig at komme under
Hjørring Kommunes beskyttende vinger, så kører ens liv
virkelig på skinner, de skinner som de evige udskiftninger af
sagsbehandlere køre ud af eller lige lukt i et lov og paragrafhelvede.
Der bliver drevet rovdrift på de få sagsbehandlere, som har
mod på at blive i kommunes regi´ og de stakkels sagsbehandlere som ikke kan klare mosten, rejser skrigende væk. Men det
kan vi stakkels syge og dårlige borgere ikke leve med, så hvis
der var en smule gnist tilbage, da vi kom under Hjørring
Kommunes beskyttende vinger, er denne lille gnist blevet
kvalt af evige udskiftninger af sagsbehandlere, udsættelser af
aftaler, uholdbare arbejdsprøvninger og nedgørelse af i
forvejen syge og dårlige borgere.
Jeg ved ikke længere hvad man skal gøre for at få et værdigt
liv, når skæbnen slår sin onde klo i sig, og man ikke længere
kan slå til. Hvis man skal være på arbejdsmarkedet i dag,
kræver det virkelig et godt helbred, der er ikke plads til ”nedsat arbejdsevne” i det store rummelige arbejdsmarked, som
der påstås. Kommunen kan ikke finde alle de fleksjob som
efterhånden er hobet sig op og der er heller ikke nok arbejdsgivere der i det hele taget har plads eller lyst til bare at få en
person i arbejdsprøvning.
Der siges at man er herre over sit eget liv, eller er man??? Når
man er kommet dertil at kroppen har sagt stop, er man ikke
herre over noget længere, og vil man bevise at man kan lidt, er
kommunen den eneste der kan hjælpe til. Det troede jeg da
idet mindste, men jeg er blevet klogere, for siden jeg blev
sygemeldt for 4? år siden, er det gået stærkt ned af bakke og
min sidste gnist blev kvalt i dårlig sagsbehandling, udsættelser og op til 4 forskellige sagsbehandlere om året og i perioder slet ingen.
Jeg er ikke længere et helt menneske, kun et nummer - en
klump ler i kommunens spil, en klump ler, som de kan kvase og forme igen,som de vil.Jeg har ikke noget at skulle have
sagt, jeg er helt og aldeles i Hjørring Kommunes magt.
Da jeg endelig så en afgørelse på sagen i nær fremtid, kom der
det problem, at Kommunen ikke ville indse at alle job muligheder var udtømte og forlangte så, at en tur gennem
Revalideringen nok var en god løsning. Der var bare det, at de
muligheder som REVA kunne tilbyde var for hårde for mig.
Det var ikke det store problem for så måtte jeg bare ud hos en
ekstern arbejdsgiver og håbe på at der var et forløb jeg kunne
klare, så Reva skaffede mig en ny arbejdspraktik, hvor det var
tydeligt for mig, at dette ville jeg ikke kunne holde til, hvilke
arbejdsgiveren var enig i, men de gjorde deres bedste for at

finde småjobs jeg kunne klare. Så gik jeg og ”lopperde” den,
for jeg skulle jo være der, til forløbet var slut.
Jeg føler at det er forfra igen og for at trække tiden ud. Stadig
med skiftende sagsbehandlere, men er dog venligt blevet
varskoet om, at jeg vil få en ny sagsbehandler igen, inden min
arbejdspraktik på 3 mdr. er slut. Så skal en ny sagsbehandler så
tage stilling til hvad der videre skal ske efter forløbet med
REVA som arrangør. Stopper det mon nogensinde?????
Hvis det havde drejet sig om et dyr, som de så respektløst
behandler, kan man melde Hjørring Kommune for dyremishandling, så vil de få en bøde og blive sat på plads, men jeg er
kun et socialt mishandlet tilfælde, og for det, kan de ikke
straffes.
Skal Hjørring kommune belønnes efter point, tja, så vil de
komme til at søge efter dem meget, meget, meget længe, for
jeg er desværre ikke den eneste i kommunen, de behandler
på denne måde.
Der skal et virkeligt godt helbred til, at være syg og have
nedsat arbejdsevne, i Hjørring Kommune!
EN SOCIALT MISHANDLET BORGER I HJØRRING KOMMUNE
PS. Dette er den pæne beskrivelse, skulle jeg skrive min oprigtige mening??? Helt ærligt, det kan ikke beskrives, det skal
opleves!!!!
Hurra hurra!! Der er sket noget helt fantastisk. Siden jeg i
april startede i den arbejdspraktik hvor jeg gik og ”loppede
den” blev jeg ringet op fra den virksomhed, hvor jeg for 2? år
siden var i arbejdspraktik og de spurgte om jeg var interesseret i at starte i et fleksjob hos dem, for nu havde de virkelig
brug for en der kunne dække deres behov og de var glade for
min indsats dengang. Så nu sætter jeg min lid til at deres
tilbud står ved magt.
Om jeg kan holde til fleksjobbet, er uvist, men det er et forsøg
værd og bliver ved til jeg ikke kan hænge sammen mere. Går
dette fleksjob ikke efter hensigten, må Hjørring Kommune da
til at konstatere at alle arbejdsmuligheder virkelig er udtømte
og så må de indrømme at jeg har gjort alt hvad jeg kunne og
ikke længere er til rådighed for arbejdsmarkedet. Men jeg
håber ikke at jeg når dertil foreløbig. Det er en befrielse at
tænke på, at jeg igen kan blive et helt og værdsat menneske.
Dette er måske enden på mine kvaler med Hjørring Kommunes dårlige sagsbehandling, jeg kommer endelig væk fra
”systemet” og kan tjene min egen løn, og ikke længere være
afhængig af skiftende sagsbehandlere, lav indkomst og et
sølle liv.
Jeg håber virkelig at dette er vejen frem for mig.
Førtidspensionisterne i Nordjylland
førtidspensionisten 2/2007
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Min foreløbige tur
igennem systemet
Kort om mig: Jeg er 41år, er uddannet soc.pæd. i 1990.
Har arbejdet med autister, døgnanbragte børn, og børn
og unge udviklingshæmmede. Har samtidig været konkurrencerytter på distrektsplan i spring.

Har haft en lavtsiddende scheuermann, (ligeudretning og
stiv.), siden 14 års alderen. Har derfor som en naturlig del altid
trænet hver dag. Alt er gået bedre en prognosen dengang
sagde, og jeg tror selv at det skyldes den kontinuerlige træning. Den 3. juli bukker jeg mig ned og noget sidder i klemme.
Jeg tror først at det er den sædvanlige tur, har prøvet det ca.5
gange før, men det holder desværre ikke stik. Er hos fys. 5
gange, indtil at hun ikke tør fortsætte. Er hos 3 forskellige
special-læger inde for reumatologi, den sidste sender mig så
til skanning. Men alle 3 har påstået at det ikke kan være gigt
når man ikke kan se noget i mine blodprøver. Grunden til at
jeg ikke bliver skannet med det samme er at det er dyrt. Men
skanningen bliver kun af lænd, da det jo er der jeg mener at
noget skete 3. juli 2003. Jeg bliver også henvist til Hørsholm
sygehus reumatologiske afd. der starter jeg d. 01.02.04 og
mister samtidig mit arbejde. Skanningen viser en prolaps i
lænden, men da der er gigtsymptomer fra brystdel, skal jeg
have ny skanning af hele ryggen. Dette foretages på privathospital, da man ikke kunne tilbyde andet indenfor tidsfristen.
(der var jo mange penge sparet). På den nye skanning, viser
det sig også at jeg har fået en inflammatorisk gigtlidelse. Det
jeg ellers havde fået at vide med blodprøver, var noget sludder, da det ikke ses hos 40 % af dem med disse lidelser. Der
kan dog ikke gives klar diagnose, men en arbejdsdiagnose.
Jeg ender med at komme i max dosis kemo-behandling i forhold til at det er gigt. Min læge bliver derefter overlæge på
Hvidovre hospital, og jeg bliver derfor senere overflyttet
dertil, og benytter derfor frit sygehus valg.

Det går jeg så første gang d. 20.04.06 og laver en bred ansøgning på enten hjælp til min bil eller anden kørselsmulighed.
Lægen skriver 24.04.06 at jeg ikke kan hverken cykle eller tage
offentlig transport, hvorfor han opfordrer kommunen til at
finde en løsning. 20.06.06 får jeg svar om at bil hjælp skal
behandles under merudgiften, men at man ville afvendte en
speciallægeerklæring. Den fik de (blev bevilliget høj taxi) i
starten af aug.06.
Aug-okt.06 ligger mine klager over manglende stillingtagen
til kørsel, økonomi, tandlæge, og akt-indsigt, hos Nævnet.
Den 19.09.06, forsøger kommunen at afvise merudgiften med
den begrundelse at jeg ikke har nok udgifter.
Det får nævnet stoppet, hvorefter en sagsbehandler får skylden, for grove sagsbehandler fejl.
Den 17.10.06 , lover kommunen, at nu skal de nok få behandlet mine sager, hvorefter nævnet afslutter.
Men det gør kommunen fortsat ikke.
Får Tilsynet til at gå ind i sagen d. 15.11.06. Der ligger nu også
en sag om træning, hjemgivet af Nævnet til fornyet behandling under merudgiften. Oprindelig ansøgning d. 01.07.05, den
måtte over Ombudsmanden, før den blev behandlet korrekt.
Får via Ankestyrelsen en SM-afgørelse som kan bruges ved

Er på sygedagpenge indtil d. 01.07.05. har inden da været i
arbejdsprøvning, fået lavet ressource-profil, og funktionsbeskrivelse. Bliver på denne baggrund indstillet til pension af
sagsbehandleren. Får afslag og havner på kontanthjælp
match 5. Har nu stået der i snart 2 år. Har holdt møde med
Borgmesteren, skrevet to gange til byrådsmøder, men uden at
opnå andet end beskidte svar eller ingen svar.
Får dog samtidig tilkendt § 100, til medicin og kilometer penge til bl.a. Hvidovre Hospital.(i alt 1500kr). Det skal her nævnes
at jeg også mistede en støtte på 3.600kr, som jeg fik af min
pensionskasse, da jeg var på sygedagpenge, men det vil blive
modregnet i kontanthjælpen, derfor bortfaldt denne støtte.
Da vi kommer frem til foråret 2006, gør jeg sagsbehandlerne
opmærksom på at jeg jo ikke har råd til vægtafgift og forsikring på bil, på kontanthjælp. Kommunen svare ikke hvorfor jeg
henvender mig til DUKH. De opfordrer mig til at skrive.
førtidspensionisten 2/2007
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lange sagsbehandlingstider. Laver derudover en frist til kommunen på 14 dage, og skriver at jeg så kan betragte disse
sager som afslag, som vil kunne påklages i Nævnet. Flg. klager:
Den økonomiske beregning.
Merudgiften, manglende stillingtagen til om jeg er omfattet af
personkredsen., herunder oplysningsgrundlaget.
Kørselshjælp i en eller anden form.
Men Nævnet vil ikke behandle klager der ikke har været
behandlet af kommunen, men tilsynet skynder sig ud af
sagen, da Nævnet jo behandler sagen.
Nævnet snakker lidt med kommunen, som igen lover, at nu
behandler de mine sager. De får dog også anke papirer ind
vedr. den økonomiske beregning, dog er den mangelfuld.
Men bevis nok, for Nævnet til at nu gør kommunen noget.
Argumentet holder også til at både tilsyn og nævnet fastholder, at de jo ikke kan gøre noget når sagerne nu bliver behandlet i kommunen.
DOG fik kommunen en frist til d. 14.05.07, men den frist er nu
tilbagetrukket, idet kommunen vil indhente sidste lægepapi-

rer, da de sidste papirer er fra 31.07.06(speciallægeerklæringen).
Jeg har sendt dokumentation ind til både tilsyn og nævn om
at jeg jo er taget ud af kemo-behandlingen d. 01.10.06, hvorfor min læge skrev d. 14.11.06, hvad meningen er og at dette
måtte på et højere plan i kommunen.
Jeg har jo ikke kunnet komme på sygehuset pga. manglende
kørsel, derfor er der, ingen nye papirer at indhente. Men tilsyn
og nævn, fastholder at når kommunen siger der er papir er
der papir. Jeg har dog også Ombudsmanden på sagen, det har
han dog været siden d. 05.09.06.
Kommunen har heller ikke svaret ham. Sidste gang han skrev,
var her d. 25.04.07.
Derudover er det forsøgt at fuske med en speciellægeerklæring. Den sidste del af erklæringen er taget ud, indsat i min
journal, og vupti har vi en statusattest.
Dog uden diagnoser og forklaringer på funktionsnedsættelsen.
Så der står sagen nu!

tekst Chefkonsulent Erik Simonsen, Dansk Arbejdsgiverforening

Alt for mange
parkeres på førtidspension
DA ønsker, at alle, som kan yde en indsats på arbejdsmarkedet, gør det. En ordning som førtidspension skal være for dem,
der ikke har arbejdsevnen i behold og derfor ikke kan klare sig
på arbejdsmarkedet. Men samtidig må det ikke være sådan, at
personer, der måske kan omskoles, eller et offentligt støttet
fleksjob opgives og parkeres på førtidspension. Det går
udover både virksomhedernes rekrutteringsmuligheder, den
enkelte og samfundsøkonomien.
Tilbage i 2001 lavede Folketinget en reform af førtidspensionsordningen. Reformen trådte i kraft i 2003 og havde det
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helt igennem fornuftige formål, at man skulle se på, hvad den
enkelte kunne på arbejdsmarkedet i stedet for at stirre sig
blind på begrænsningerne.
Der blev derfor indført nye sagsbehandlingsmetoder, hvor
hensigten var at afprøve alle muligheder, f.eks. omskoling til
andre jobfunktioner eller et offentligt støttet fleksjob, før en
beslutning om førtidspension evt. kunne tages som en sidste
udvej. Flere skulle bevare deres tilknytning til arbejdsmarkedet og færre henvises til førtidspension.
Men som regeringen selv har konstateret i en ny redegørelse,

så har førtidspensionsreformen ikke virket efter hensigten.
Omkring15.000 danskere får fortsat hvert år en førtidspension, som betyder, at de som udgangspunkt kan se frem til at
leve resten af deres dage på offentlig forsørgelse. Der er i dag
34.000 personer flere i fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension end forudsat ved reformen. Det koster årligt samfundet 6,1 mia. kr. mere end forudsat.
Hovedproblemerne er, at for mange unge får tilkendt en
førtidspension, at kommunerne ikke sikrer, at ansøgeres
arbejdsevne i tilstrækkelig grad er afprøvet og at et stigende
antal får tilkendt førtidspension på baggrund af psykiske
diagnoser.
Fra at udgøre en fjerdedel af nye førtidspensionister i 1998, er
antallet der får en pension med baggrund i psykiske lidelser
steget til at udgøre næsten halvdelen af alle sager. Særlig
dramatisk er udviklingen, når man ser på de helt unge nye
førtidspensionister, som med en førtidspension risikerer at
blive parkeret på offentlig forsørgelse resten af livet, før de
overhovedet har påbegyndt en tilværelse på arbejdsmarkedet. I 1998 fik godt 900 unge under 30 år tilkendt en førtidspension. I 2005 var det steget til ca. 1.500 personer. Hele
stigningen skyldes en eksplosion i antallet af henvisninger
med baggrund i en psykisk diagnose.
Her må man selvfølgelig spørge sig selv, om ikke behandlings-

tilbud, revalidering og forebyggende foranstaltninger eller
måske et fleksjob på nedsat tid er bedre løsninger end førtidspension – både for den enkelte, for virksomheder, der mangler
arbejdskraft og for samfundet som helhed?
Udover, at arbejdsgiverne har gavn af et større arbejdskraftsudbud, er det også i den enkelte førtidspensionists og i samfundets interesse, at ressourcer ikke går til spilde. Ca. ? million
danskere forsørger sig i dag ved hjælp af førtidspension.
Mange af dem har fået deres pension i en periode med et
langt højere ledighedsniveau end nu, før der var skabt muligheder for offentligt støttede fleksjob, og før nye og bedre
sagsbehandlingsmetoder trådte i kraft. Her gemmer sig
formentlig nogle muligheder for et aktivt arbejdsliv og dermed for et øget arbejdskraftpotentiale.
Derfor bør kommunerne give alle gamle førtidspensionister
en ny chance på arbejdsmarkedet. Man bør kigge på hver
enkelt sag med nye øjne og vurdere, om ikke bedre behandlingsmetoder, nye muligheder for omskoling eller offentligt
støttet fleksjob gør, at den enkelte med det offentliges hjælp
og støtte kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.
Der er brug for, at politikerne sætter sig sammen og får stoppet den uhensigtsmæssige udstødning fra arbejdsmarkedet.
BRAGT I BERLINGSKE TIDENDE D. 29. MAJ 2007

Svar fra Landsformanden....
Som svar til Chefkonsulent i DA; Erik Simonsens udtalelse i
Berlingske dags dato, kan jeg undre mig over at DA ikke kan
bruge de ca. 13.000 mennesker som er visiteret til fleksjob,
men som går på ledighedsydelse samt en del som får kontanthjælp, da de ikke har optjent ret til ledighedsydelse.
Jeg savner også en udmelding fra DA som viser hvad det er
for kvalifikationer som arbejdsgiverne efterspørger, så der er
en mulighed for at få opkvalificeret eller uddannet den ledige
del af fleksjobberne.
Det må formodes at alle, også de unge med psykiske lidelser
bliver tilkendt en førtidspension, fordi de er berettiget dertil,
og derfor synes jeg det er noget søgt at hænge en gruppe
mennesker ud i den form for generalisering, hvor det påstås at
de nok ikke er syge nok.
Kommunerne arbejdsprøver ca. 75% af borgerne og ca. 25%
bliver ikke arbejdsprøvet, fordi de skønnes ikke at have nogen
resterhvervsevne.
Jeg mener at arbejdsgiverne fralægger sig sin del af ansvaret,
ved kun at have en lille del af alle arbejdsprøvningerne.
Landsforeningen for Førtidspensionister har i sin egen evaluering af Førtidspensionsreformen og det rummelige arbejdsmarked, foreslået at man indførte en form for erhvervspraktik,
således at både borgeren og ikke mindst arbejdsgiveren fik en
mulighed for at se hinanden an.
Evalueringen kan hentes på www.foertidspensionist.dk .

Carl-Erik Nielsen/Landsformand
Landsforeningen for Førtidspensionister
førtidspensionisten 2/2007
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For mange på førtidspension
Selvom lovgivningen for fire år siden blev strammet for tilkendelse af førtidspension, er antallet af danskere, der får tilkendt denne livsvarige forsørgelse, ikke faldet. Hvis flere kommuner levede op til kravene, kunne flere få en ny chance på et presset arbejdsmarked - og
staten spare milliarder.
Artikel fra DI Business NR. 14 - 16. APR. 2007
Der er meget stor forskel på kommunernes kriterier for at
tilkende borgere førtidspension. Nye DI-beregninger viser, at
kommuner med samme borgersammensætning og rammevilkår handler meget forskelligt, når det gælder tilkendelse af
førtidspension. Eksempelvis sender Allerød kommune relativt
set fire gange så mange på førtidspension som Gentofte.
Hvis kommunerne tilkendte førtidspension på samme niveau
som de fem bedste kommuner med sammenlignelige rammevilkår, ville antallet af førtidspensions-modtagere over en
5–årsperiode kunne falde med 16.000 borgere. Det svarer til
en besvarelse på to mia. kr.
- Det er blevet vanskeligere at tilkende førtidspension, for
kommunerne skal sikre, at der ikke er en rest af arbejdsevne
tilbage, når de tilkender pension. Sker det, er det både dyrt for
samfundet og trist for den enkelte borger, der muligvis kunne
have varetaget et job i en eller anden grad, siger Claus Frederiksen Houmann, konsulent i DI.

Samme antal førtidspensionister
Da Folketinget med virkning fra 2003 ændrede reglerne for
tilkendelse af førtidspension, var formålet at fastholde flere
mennesker på arbejdsmarkedet. Derfor skulle flere tilbydes
fleksjob. Det gode er, at flere er kommet i fleksjob, men antallet af førtidspensionister er imidlertid ikke faldet. Det samlede
antal danskere, der er i fleksjob eller venter på at komme det,
er steget med 32.000 siden udgangen af 2002, mens antallet

af førtidspensionister under 65 år er steget svagt til knap
240.000 personer.
- Undersøgelser viser, at mange arbejder ved siden af deres
pension, men hvis de kan forsørge sig selv, skal de væk fra
offentlige ydelser hurtigst muligt. Derfor er revurderinger af
pensionssager en anden måde at mindske antallet af førtidspensionister på, siger Claus Frederiksen Houmann, konsulent i
DI.
Ifølge en undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet fra 2002
arbejder mere end 43.000 mennesker ved siden af deres
førtidspension. Kommunerne kan frakende pensionen, hvis
borgerne kan forsørge sig selv, men det skete kun i fire tilfælde i 2005. Erfaringer fra Holland viser ellers, at der kan være et
stort potentiale i at revurdere pensionssager. Ved at revurdere
knap hver femte af de eksisterende sager fik 35 pct. i Holland
frakendt eller reduceret deres ydelse. Overført til Danmark
ville det svare til, at 7.000–14.000 vil få frakendt førtidspension. Det vil give en besparelse for statskassen på 1–2 mia. kr.
- En målrettet indsats, hvor kommunerne både revurderer
flere sager og samtidig sikrer, at sagerne bliver vurderet efter
lovens principper, rummer mulighed for store besparelser. Der
er også behov for, at forligspartierne bag førtidspensionsreformen forbedrer rammerne, så personer, der kan arbejde, ikke
forbliver på førtidspension, siger Claus Frederiksen Houmann.
En undersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at 23 pct. af førtidspensionssagerne enten var i strid med lovgivningen, styrelsens praksis, eller at oplysningerne var utilstrækkelige.
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Beskæftigelsesministerens svar
på Landsforeningen evaluering
Beskæftigelsesministerens besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra
Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del – bilag 50).

Spørgsmål nr. 40:

Feriedagpenge

”Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. september 2006 fra Landsforeningen af Førtidspensionister vedrørende evaluering af førtidspension, jf. alm.del – bilag 50.”

Til landsforeningens forslag til ændring af § 75 h, stk. 4, i lov
om arbejdsløshedsforsikring skal jeg bemærke, at det er en
forudsætning for udbetaling af feriedagpenge, at man opfylder de almindelige betingelser for ret til arbejdsløshedsdagpenge, herunder kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
Der kan derfor ikke udbetales arbejdsløshedsdagpenge og
dermed heller ikke feriedagpenge, hvis man er helt eller delvist sygemeldt og derfor ikke står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet.
Hvis man bliver rask og i øvrigt opfylder betingelserne for ret
til feriedagpenge, kan der udbetales feriedagpenge i forlængelse af sygdom, men ikke samtidig med sygdom.

Svar:
I henvendelsen gennemgår Landsforeningen af Førtidspensionister en lang række lovområder, hvor der inden for Beskæftigelsesministeriets områder er nogle konkrete forslag
inden for lov om arbejdsløshedsforsikring, lov om dagpenge
ved sygdom eller fødsel, lov om aktiv socialpolitik og lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats.
Herudover indeholder henvendelsen to overordnede forslag.
Det ene forslag drejer sig om oprettelse af en arbejdsevneinstitution, og det andet forslag drejer sig om, at det administrative klagesystem på det sociale område nedlægges og erstattes af sociale domstole.
For så vidt angår disse, kan jeg henvise til vedlagte svar fra
socialministeren på spørgsmål 254 (SOU Alm.del) fra Folketingets Socialudvalg på samme henvendelse fra Foreningen af
førtidspensionister.

Ferieloven
og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Feriepenge

Landsforeningen af Førtidspensionister mener, at det er
uhensigtsmæssigt at få attesteret et feriekort som langtidssyg,
da man dermed bliver raskmeldt og som følge deraf skal
starte forfra i sygedagpengesystemet med henblik på en
evt. revalidering, fleksjob eller førtidspension. Eller i værste
fald ender i kontanthjælpssystemet.
Jeg kan oplyse, at hvis man er helt eller delvist sygemeldt, har
man en feriehindring i ferielovens forstand. Hvis man er sygemeldt op til ferieperiodens udløb den 30. september, vil det
være muligt at få feriepengene for hovedferien udbetalt uden
at holde ferien. Det er dog en forudsætning, at sygdommen er
indtrådt på det tidspunkt, hvor det ville være muligt at holde
sin hovedferie, såfremt man ikke var blevet syg.
Tilsvarende vil det være muligt at få feriepengene for såvel
hovedferie som for øvrig ferie udbetalt, hvis man er sygemeldt
op til ferieårets udløb 30. april. Det er i den forbindelse muligt
at få feriepenge udbetalt for de dage, der ikke har kunnet
afholdes på grund af sygdommen.
Langtidssygemeldte vil derfor i mange tilfælde kunne få udbetalt deres feriepenge uden at holde ferien. I de tilfælde vil
det derfor ikke være nødvendigt at raskmelde sig for at få sine
feriepenge udbetalt.
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Sygedagpengeloven
Landsforeningen anser det for uhensigtsmæssigt, at en sygemeldt person - for at bevare retten til sygedagpenge - kan
tvinges til at gennemgå en behandling, der kan medføre en
risiko for en forværring.
Baggrunden for spørgsmålet er reglen i sygedagpengeloven
om, at retten til dagpengene falder bort, så længe den sygemeldte afviser at lade sig indlægge på sygehus eller at modtage nødvendig lægebehandling.
Jeg kan oplyse, at formålet med denne regel er at sikre, at den
sygemeldte deltager i en behandling, der kan fremme helbredelsen og tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Reglen om bortfald af sygedagpengene kan kun anvendes, hvis den sygemeldte afviser en behandling, der klart har betydning for
arbejdsdygtigheden, og som ikke indebærer risiko for en forværring af helbredet.
Det er endvidere landsforeningens opfattelse, at kommunerne ikke overholder reglerne i sygedagpengeloven om varighedsbegrænsning og forlængelse af dagpengeperioden, og at
kommunerne ikke retter sig efter de afgørelser, der træffes af
ankemyndighederne.
Udgangspunktet er her naturligvis, at kommunernes afgørelser skal være så rigtige og truffet på et så fyldestgørende
grundlag som muligt. Det er noget, der løbende arbejdes på.
Således er sygedagpengelovgivningen netop blevet moderniseret, og der vil blive udsendt en ny stor vejledning på hele
sygedagpengeområdet i foråret 2007. Der er desuden grund
til at forvente, at sammenlægningen af kommunerne og
jobcenterstrukturen betyder en større faglig bæredygtighed.
Endelig arbejder Ankestyrelsen, der har den vigtige opgave at
koordinere praksis, løbende med forskellige redskaber til at
forbedre kommunernes afgørelser.
For så vidt angår kommunernes efterlevelse af ankeafgørel-

serne gælder det, at kommunen - hvis ankemyndigheden
ændrer en afgørelse - skal udbetale eller genoptage udbetalingen af sygedagpenge, så længe den sygemeldte opfylder
betingelserne for at få sygedagpenge. Hvis sagen derimod
hjemvises til kommunen til fornyet behandling, skyldes det, at
der er omstændigheder, der ikke er taget med i kommunens
afgørelse. Dette forhold betyder, at den sygemeldtes ret til
sygedagpenge afhænger af, hvilken afgørelse kommunen
træffer på det nye grundlag. Der kan naturligvis klages over
denne nye afgørelse efter de gældende regler.

Lov om aktiv socialpolitik
Landsforeningen foreslår en række ændringer i lov om aktiv
socialpolitik, som drejer sig om bl.a. forsørgelsespligt, revalidering og ledighedsydelse.
Efterlevelse af reglerne

Landsforeningen udtrykker tilfredshed med loven på nogle
områder, men kritiserer, at kommunen ikke altid følger reglerne. Her må jeg henvise til, at borgerne har mulighed for at
klage over kommunens afgørelser. Der er desuden - som
nævnt ovenfor - grund til at forvente, at sammenlægningen af
kommunerne betyder en større faglig bæredygtighed.
For at tilskynde kommunen yderligere til at fremme indsatsen
har regeringen tillige ændret på den statslige refusion af
kommunernes udgifter til bl.a. ledighedsydelse.
Kommunerne får således ikke refusion af udgifter til ledighedsydelse, hvis en person har modtaget denne ydelse i 18 måneder inden for 24 måneder. Denne ændring skal tilskynde kommunen til at finde fleksjob til personer, der er visiteret hertil.
Individuel sagsbehandling
For så vidt angår spørgsmålet om individuel sagsbehandling
er jeg helt enig med landsforeningen i ønsket om, at sagsbehandling skal ske i forhold til hver enkelt person, og at personer skal have ansvaret for at forsørge sig selv.
Dette er også i overensstemmelse med de gældende regler
herom. For gifte gælder der yderligere, at man også har pligt
til at forsørge sin ægtefælle, hvis denne ikke kan forsørge sig
selv. Der er ikke planer om at ændre på denne virkning, der
følger af ægteskabsindgåelse.
Revalidering
På revalideringsområdet har foreningen ønsket, at ordet ”kan”
i flere bestemmelser ændres til ”skal”.
Jeg har ikke planer om at ændre reglerne på disse områder, da
jeg finder, at det tjener brugernes interesser bedst, at der ikke
stilles krav til bestemte løsninger, men at loven giver mulighed for, at der tages individuelle hensyn.
Specielt for personer med nedsat arbejdsevne, er det centralt,
at loven giver mulighed for at tilgodese særlige hensyn.
Landsforeningen ønsker, at revalidering er forsøgt, inden der
visiteres til fleksjob. Jeg kan oplyse, at jeg er helt enig i dette
synspunkt, og det svarer også til de gældende regler. Jeg kan
tilføje, at kommunerne som led i justeringen af fleksjobområdet fremover mister refusionen af udgifter til ledighedsydelse, hvis kommunen ikke har sikret, at visitationsgrundlaget er
korrekt.

Landsforeningen ønsker, at man bevarer retten til ledighedsydelse, hvis man flytter til en anden kommune. Jeg kan helt
tilslutte mig dette ønske. Det er tilflytningskommunen, der får
ansvaret for at udbetale ledighedsydelse, når man flytter. For
at sikre, at personen kan få udbetalt ledighedsydelsen i tilfælde af flytning, er det dog nødvendigt, at personen i god tid
inden flytningen orienterer kommunen herom, så kommunen
har mulighed for at sikre, at betingelserne for udbetalingen
fortsat er opfyldt.
Landsforeningen ønsker ikke, at kommunen skal foretage en
vurdering af, om et tilbud om fleksjob er rimeligt. Jeg tror dog
nok, at landsforeningen vil være enig med mig i, at personer,
visiteret til fleksjob, fortsat skal have mulighed for at afslå et
tilbud, der ikke er rimeligt, uden at det medfører sanktioner.
Det er kommunen, der vurderer, om et tilbud er rimeligt, men
der kan klages over kommunens afgørelse.
Endelig har landsforeningen foreslået, at der gives mulighed
for at modtage ledighedsydelse mere end 6 måneder efter, at
man er fyldt 60 år. Regeringen har ingen planer om at ændre 6
måneders reglen.
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Fleksjob, arbejdsredskaber m.v.
Også på fleksjobområdet foreslår landsforeningen, at ordet
”kan” i en række bestemmelser i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats erstattes af ”skal”, - hertil kan jeg oplyse, at ordet
”kan” skal fortolkes således, at personen har ret til tilbuddet,
hvis personen i øvrigt opfylder de betingelser, som tilbuddet
forudsætter. Opfylder personen betingelserne for fleksjob,
arbejdsredskaber, befordringsgodtgørelse m.v., skal kommunen bevilge personen det pågældende tilbud.
I øvrigt kan jeg oplyse, at der netop er gennemført en justering af fleksjobordningen, som trådte i kraft den 1. juli 2006.
Formålet med justeringen var ikke mindst at sikre, at kommunernes visitation af personer til fleksjob bliver bedre, og at
ledigheden for visiterede til fleksjob nedbringes.
Som led heri har kommunerne - som tidligere nævnt - fået et
øget økonomisk incitament til at tilvejebringe det fornødne
grundlag for, at en person er berettiget til fleksjob m.h.p. at
sikre, at fleksjobordningen ikke anvendes til personer, der
kunne klare et arbejde på normale vilkår.
For at nedbringe ledigheden skal kontakten mellem kommunen og visiterede til fleksjob være mere intensiv i form af et
individuelt kontaktforløb hver 3. måned, revurderingen af, om
en person fortsat står til rådighed for et fleksjob, er rykket
frem fra 18 måneder til 12 måneder, og ledige har fået ret
til 6 ugers selvvalgt uddannelse inden for de første 12 måneders ledighed.
Fremover vil en ledig fleksjobvisiteret også kunne få hjælp fra
anden aktør til at finde et fleksjob efter 6 måneders ledighed,
hvis personen ønsker det. Efter 12 måneders ledighed skal
kommunen henvise personen til anden aktør.
Herudover får en fleksjobvisiteret fra 1. januar 2007 ret til
befordringsgodtgørelse ved deltagelse i tilbud om vejledning,
opkvalificering og virksomhedspraktik, hvis personen opfylder
betingelserne for befordringsgodtgørelse.
Endvidere får nyansatte i fleksjob ret til en mentor.

Ledighedsydelse
Foreningen har endvidere ønsket en række ændringer i
reglerne om ledighedsydelse.
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det sker lokalt
førtidspensionisten

NR .

Foreningen for førtidspensionister

Faaborg - Midtfyn
BESTYRELSE:
Formand, sekretær, bisidder og kontakt person i Korinth og omegn:
Henrik Hansen, Viadukten 1, 1sal Korinth,
5600 Faaborg, Tlf. 25 13 82 85
Næstformand, bisidder, suppleant til
Landsforeningen og kontakt person i
Kværndrup og omegn:
Ejvind Sørensen, Bøjdenvejen 12,
5772 Kværndrup, Tlf. 62 27 17 25
Kasserer og repræsentant til
Landsbestyrelsen: Heidi Kryger, Chr IX
vej 19, 1tv , 5600 Faaborg, Tlf. 27 41 36 21
Bestyrelsesmedlem og kontakt person
i V. Åby/ Åstrup og omegn:
Lilli Svendsen, Strandvej 71, Vester Åby,
5600 Faaborg, Tlf. 62 61 65 96
Bestyrelsmedlem: Tina Wilhelmsen,
Fallevej 5, 5772 Kværndrup
e-mail: tinawil@c.dk
Bestyrelsesmedlem og kontakt person
i Nr. Lyndelse og omegn:
Karlo Elmelund, Pilevej 3, Nr. Lyndelse,
5792 Årslev, Tlf. 65 90 10 78
Bestyrelsesmedlem og kontakt person
i Ringe: Sanne Uhre, Cestelevvej 22,
5750 Ringe, Tlf. 62 62 35 29
Suppleant: Anita Falkenberg, Rødhøjsvej
74, 5772 Kværndrup, Tlf. 51 34 68 63
Hjælper i bestyrelsen og kontakt
person i Årslev og omegn:
Ghita Larsen, Svendborgvej 12, 5792
Årslev, Tlf. 21 68 97 99
Aktivitetsudvalg: Sanne Uhre,
Cestelevvej 22, 5750 Ringe
Tlf. 62 62 39 25
Finn og Anette Pedersen
Pejrupvej 28, Pejrup, 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 54 59

Aktivitetskalender
04.07.07. kl. 18.00:
Egeskov slot . Vi medbringer selv madkurv
og spiser sammen. Der er åbent til 22.00
den dag.
08.09.07 : kl. 11.00:
Odense Zoo ved indgangen. Vi medbringer selv mad og drikkelse .
Ved alle arrangementer er familie til
medlemmerne og andre interesserede
meget velkomne.
Der vil være mulighed for at købe kaffe/te
og sodavand til små priser, medbring selv
brød, ved alle gåture.
Hvis du har spørgsmål omkring aktiviteterne eller andet, så ring til
formand : Henrik Hansen 2513 8285
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Struer/Thyholm
BESTYRELSE:
Formand: Vita S. Bach
Tlf. 97 85 32 12
Kasserer:
Alice Christensen
Tlf. 97 85 42 84

Aktiviteter
Den 1. onsdag i hver måned mødes vi i
Folkets Hus, Struer kl. 13.30 – 15.30
Den 7. august 2007 kl. 13.00 – 13.45 har
vi arrangeret en hestevognstur i Klosterhede Plantage.
Mødested og tid: Vi mødes på Tegltorvet
ved Folkets Hus kl. 11.30.
Tilmelding senest den 9. juli 2007.05.24
Vel mødt
Bestyrelsen

Foreningen for førtidspensionister

Fredericia
BESTYRELSE:
Formand:
Lena Krogh Pedersen,
Nagbølvej 43, 6640 Lunderskov,
e-mail: nunuka@image.dk
Tlf. 75 58 60 40
Mellem kl. 7.30- 8.30 og efter kl. 20.00
Næstformand:
Georg Lillie, Kongensstræde 37,
7000 Fredericia
e-mail: georglillie@msn.com
Tlf. 41 56 30 31 (i dagtimerne)
Møde på ”vindmøllen” hver den første
tirsdag i måneden. Kl. 16.00 til 18.00.
Åben rådgivning

Foreningen under opstart

Aalborg
KONTAKTPERSONER:
Herdis Nielsen, Mariesvej 39,
9670 Løgstør, Tlf. 98 67 88 90

Støt vore
annoncører
de støtter os

førtidspensionisten 2/2007

23

Foreningen for førtidspensionister

Nordjylland
BESTYRELSE:
Formand: Lona Nørlev,
Askevej 15, 9480 Løkken
Tlf. 98 99 16 26
Mobil 20 68 14 18
e-mail: mulle15@mail.dk
Næstformand:
Anna - Lise Kiel,
Rundmarken 3 B Harken
9800 Hjørring, Tlf. 98 91 16 63
Mobil 41 61 16 63
e- mail: annalisekiel@vip.cybercity.dk
Kasserer: Birthe Gotfredsen,
Bedelundvej 39, 9830 Tårs
Tlf. 98 95 84 02
Sekretær: Lis Olesen,
Løkkensvej 757 A, Rubjerg,
9480 Løkken, Tlf. 98 99 64 87
Bestyrelsesmedlem: Tove Jensen,
Tøtmosen 29, 9800 Hjørring

Hvem er vi ?
Vi er ikke eksperter, men helt almindelige
mennesker, hvor mange selv har prøvet at
løbe "panden mod systemets mur".
Foreningen for Førtidspensionister har
samlet megen erfaring om hvorledes det
offentlige system virker på godt og ondt.
Foreningen for Førtidspensionister
I Nordjylland er medlem i Landsforeningen.
Er der brug for en forening?
De fleste må kæmpe hårdt med/mod
systemet. Derfor vil vi bruge vor viden, tid
og kræfter på at hjælpe foreningens
medlemmer, hvor helbredet har svigtet.
Systemet kan virke uoverskueligt i ”skuffeparagraffer” af love og forordninger, og
det virker ofte håbløst og uforståeligt, og
totalt nedbrydende for syge personer der
føler sig mistænkelig gjort.
Og mange af socialforvaltningens afgørelser synes uforståelige og urimelige.
Hvad koster det?
• Kontingent om året i kr. 200,• For ægtepar/samlever om året
Kr. 300.• Støttemedlemmer. Kr. 75,Vi modtager også gerne
støttebidrag.
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Der er personlig rådgivning hver onsdag fra kl. 13.00 til 15.00:
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, med
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
dagtimerne.

Foreningen for førtidspensionister

Hillerød
BESTYRELSE:
Formand: Ole Langelykke,
Bolværket 2, 3400 Hillerød
Tlf. 48 25 18 39 / Mobil 40 82 18 39
Kasserer: Morten Nielsen,
Hjortevej 8, 3300 frederiksværk
Bestyrelsesmedlem:
Nette Jørgensen, Dalles Have 1.
3400 Hillerød, Tlf. 30 56 39 50
Revisor: Lennart Andersen,
Østervang 41, st, th., 3400 Hillerød,
Tlf. 48 26 91 99
Bestyrelsessuppleant:
Bente Iversen, Sophienborg Alle 1a. 1-4.
3400 Hillerød, Tlf. 51 72 49 05
Kontingent:
Kr. 100,00 om året for støttemedlemmer.
Kr. 200,00 om året for enkeltmedlemmer.
Kr. 300,00 om året for par.
Vi kan træffes i :
Frivilligcenter Hillerød
Kulturværkstedet,
Christiansgade 3, 3400 Hillerød
Tlf. 48 24 19 07
Mobil 20 89 07 59
www.frivilligcenter-hillerod.dk

Foreningen for førtidspensionister

Ringkøbing
BESTYRELSE:
Formand: Bjarne Buhl,
Hovedgaden 76, 6980 Tim,
Tlf. 97 32 28 28 - træffes bedst på
mobil 24 67 02 15
e-mail: bjarnebuhl@mail.dk
Næstformand: Jan Kipker,
Tulipanhaven 22, 6950 Ringkøbing
e-mail: kipker@mail.dk
Sekretær: Eva Olsen,
Alkjærparken 15, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 20 78
e-mail: evaulla@webspeed.dk
Kontaktperson: Mariane Svendsen,
Heboltoft 35, 6950 Ringkøbing,
Tlf. 98 32 36 84
e-mail: mesv@mail.dk
- Gerda Torsted,
Velling Kirkeby 69, 6950 Ringkøbing
Tlf. 97 32 38 36 / Mobil 28 40 38 36
e-mail: Gerda.t@privat.dk
1. suppleant: Edith Nørgaard ,
Enghavevej 29, 6950 Ringkøbing,
Tlf. 30 89 04 84
www.ffvest.dk

Afsked med formanden
Vi tager afsked med Frank som formand,
som har ønsket at stoppe af private
årsager. Frank er fortsat at finde i vores
dejlige forening.

Villy Søvndal
Medlem af Folketinget
og Formand for SF
Onsdag den 22. august kl. 19.00
Villy Søvndal har afsat tid til at komme til
Ringkøbing og holde foredrag om emnet:
‘Pisk og Gulerod for Førtidspensionister
og Fleksjobbere’.

Arrangementer

Foreningen for førtidspensionister

Vores arrangementer løber fint af stablen.
Foredraget ved Ellen Ryg Olsen gik over al
forventning. Pæn tilmelding (22) personer.
Jeg tør godt love at der kommer flere
arrangementer af samme støbning, eller
noget der ligner. En stor tak til jer der kom
langvejs fra. På nuværende tidspunkt kan
jeg da godt røbe at vores socialborgmester Mikkel Warming kommer et smut
forbi i vores forening den. 16 august, så er
det med at have spørgsmål klar. I skal nok
få nærmere besked om besøget.

Sted: ROFI—Center Kirkevej 26 Rindum
Pris: Endnu ikke fastsat, men vi arbejder
naturligvis på at gøre det så billigt
som muligt for medlemmer og andre
interesserede.
Sted og pris annonceres i dagspressen, når
tidspunktet for foredraget nærmer sig. Her
vil det også fremgå, hvordan du tilmelder
dig.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen FFVEST
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København
BESTYRELSE:
Formand: Jan B. Olsen,
København NV, Tlf. 25 11 50 08,
Tlf.Tid. Mandag, onsdag og fredage fra kl.
10-14.
Næstformand: Finn Efland,
Albertslund, Tlf. 25 36 58 16
Tlf.Tid. Mandag og tirsdage fra kl. 12-14.
Kasserer: Carsten L. Hansen,
København Ø.
Vi holder til i Griffenfeldsgade 58,
2200 København N.

I skrivende stund er der 2 arrangementer
tilbage. Det er Grundlovsdag på Christiania hvor vi har en ”stade”, der er vi at
finde. Samt vores store Bakketur med
spisning. Så vi krydser fingerne for godt
vejr, begge dagene. I vil få tilsendt den nye
plan for arrangementer sommer/efterår
2007 sammen med et nyhedsbrev.
På vores Cafe-dag den anden fredag i hver
måned har vi som sagt åbent hus for medlemmer og gæster, fra kl. 10-14. Det er så
småt ved at være godt besøgt. Så kig nu
ind til en sludder og lidt hygge med os
andre, jeg kan kun sige de 4 timer plus det
løse løber stærkt.
Til sidst vil jeg og bestyrelsen gerne sige
tak for de første 6 måneder, som har været
spændende, fyldt med nye udfordringer,
nye in- and output.
Specielt tænker jeg på arbejdet med at få
åbnet en afdeling i Hillerød. Det har været
dejligt med den glæde der har været
under vores ture/arrangementer med
vores medlemmer. Man kan godt mærke
DU ER IKKE ALENE.
Vi skruer lidt ned for blusset i juli måned,
hvor vores kontor holder sommerferie.
Min tlf. er åbent samt pc.ern. Vi har åbent
igen fredag den. 3august.
Rigtig god sommer til jer alle
Venlig hilsen fra bestyrelsen

Ring venligst til Finn vedr.
Arrangementer.

PC undervisning
Vores pc undervisning kører fint med Kim
ved roret, så ring venligst til Kim på tlf.
41 56 78 00 hvis du har lyst til at være
med. Det er for nybegyndere og de mere
drevne der måske har et problem.

Jan B. Olsen
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Randers
Kontaktperson: Kurt Grouleff,
Fjordvej 31, Nr.Thise, 7870 Roslev
Tlf. 87 64 01 87/ Mobil 28 56 90 56

Thy/Mors
BESTYRELSE:
Formand: Annemarie Saaby,
7900 Nykøbing Mors, Tlf. 97 72 26 44
e-mail: annemariesaaby@mail.dk
Næstformand: Pia Correll Mouritsen,
7900 Nykøbing Mors, Tlf. 97 72 07 34
e-mail: floravej@karby.dk
Kasserer: Alvilda Nielsen,
Dragstrup, 7950 Erslev, Tlf. 97 74 40 47
e-mail: alvilda@mail.dk
Sekretær: Birthe Rahbek Nielsen
Sundby, 7950 Erslev, tlf. 97 74 62 59
e-mail: birani1950@msn.com
Aktiv bestyrelsesmedlem:
Lilly Sørensen Bach,
7900 Nykøbing Mors, Tlf.Tlf. 97 72 59 85
e-mail: kelli@mail.dk
Suppleant: Knud Rask Nielsen,
7700 Thisted, Tlf. 20 21 59 81
Suppleant: Knud Nørgaard Andersen
Baarupvej 31, 7950 Erslev,
Tlf. 97 74 19 66
Hjemmeside:
www.foertidspensionisterthymors.dk

Arrangementskalender:
Den 19.09.2007 kl.19.00, Medlemsmøde.
Hanne Rasmussen vil fortælle om hvordan
hun har fået det bedre med sine smerter
ved hjælp af mavedans og hun vil også
vise os mavedans. Der kan også blive
lejlighed· til at prøve.
Sted: De frivilliges mødested, Vettelsgade
2,7900 Nykøbing Mors.
Den 24.10.2007 kl.19.00, Medlemsmøde.
Vi vil prøve at arrangere en aften med
socialpolitik. Nærmere herom i næste
medlemsbrev.
Den 21.11.2007 kl.19.00, Medlemsmøde.
Psykoterapeut Aase Grønbæk kommer og
holder foredrag.
Den 11.12.2007 kl.18.00, Julefrokost med
pakkespil afholdes i De frivilliges mødested, Vettelsgade 2,7900 Nykøbing Mors.

Åben Rådgivning:
Sted:
De Frivilliges Mødested
Vettelsgade 2, 7900 Nykøbing Mors.
Tid:
2. og 4. tirsdag hver måned kl. 13.30 til
15.30.
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Sted:
De Frivilliges hus
Skolegade 9, 7700 Thisted
Tid:
1. og 3. onsdag hver måned kl. 16.00 til
18.00

Hyggeklub:
På torsdage i ulige uger fra kl. 13.30 til
16.30 har vi hyggeklub i Plantagehuset i
Thisted. Vi laver 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.
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Sydfyn
BESTYRELSE:
Formand: Hanne Hørdum,
Drosselvænget 5D, 5700 Svendborg
Tlf. 62 20 60 68 / Mobil 29 24 37 93
Kasserer: Estrid Heldager,
Nyborgvej 109, 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 83 58 / Mobil 23 71 49 39
Bestyrelsesmedlem + Repræsentant i
landsforeningen: Mikael K. Bønlykke
Bestyrelsesmedlemmer: Sussi og
Jørgen Bindner
E-mail: lff-sydfyn@hotmail.com
Vi mødes i Multihuset - Gl. Skårupvej 3
5700 Svendborg - 1. og 3. mandag i
måneden mellem 15 og 17 – når vi altså
ikke har aftalt at mødes et andet sted.
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Vejle
BESTYRELSE:
Formand: Else Aistrup,
Tlf. 75 72 00 07
e-mail: eaistrup@mailme.dk
Næstformand: Marie Brændstrup,
e-mail strup@mail.dk
Kasserer: Jan Kjær Frimann,
Tlf. 75 89 09 87 / Mobil 40 27 91 68
e-mail: frimabb@get2net.dk
Suppleant: Ulla Nielsen
Suppleant: Kirsten Stoltenborg
Suppleant: Jonna Jacobsen
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Nordfyn
BESTYRELSE:
Formand: Joan Andersen,
Rugårdsvej 921, 5471 Søndersø,
Mobil 30 22 01 34
e-mail: joan60@mail.dk
Næstformand: Lotte Sørensen,
Kælebro 15, 5400 Bogense,
Tlf. 64 86 12 30
Kasserer: Dorthe Bondesen,
Svinget 27, 5450Otterup,
Tlf. 46 98 53 09 / Mobil 20 88 58 29
e-mail: db_bondesen@privat.dk
Sekretær: Vibeke Rasmussen,
Chr. Koldsvænget 8, 5471 Søndersø
Tlf. 64 84 14 07
e-mail: vib_ras@hotmail.com
Bestyrelsesmedlemmer:
- Torben Thomsen,
Ømosevej 2B, Skovby, 5400 Bogense
Tlf. 64 81 31 12
- Ida Rasmussen,
Østrupskovgårdsvej 51, 5450 Otterup
Mobil 26 74 41 96
e-mail: ida_oestrup@hotmail.com
- Inga Jensen,
Bellisvænget 14, 5450 Otterup,
Tlf. 64 82 18 71
e-mail: ingajensen@hotmail.com
- Gry Petterson,
Axel Brahesvej 5, 5474 Veflinge
Tlf. 64 80 16 76
- Dorte Sørensen,
Brønstrupvej 54, 5485 Skamby
Tlf. 64 85 17 40 / Mobil 22 77 74 29
e-mail: dorte20@hotmail.com
Repræsentant i Landsforeningen:
Ida, Joan er sup.
Hjemmeside:
123hjemmeside.dk/foertidspensionistforening

Åbent hus
Vi holder åbent hus i:
Søndersø: onsdag i lige uger kl. 10.00
i Borgerhuset, Dallundvej 20
Bogense: tirsdag i ulige uger kl. 10.00
i Nordfyns Frivillige Netværk, Adelgade
119 B
Otterup: kontakt bestyrelsen for datoer
Holdes i Kuplen på Biblioteket,
Søndergade 2

Nye aktiviteter
Vi har lavet en aftale med Aase og Hans i
Kværndrup om, at komme og se deres
åben have d. 15. aug. 2007. Entré er 20 kr.
inc. kaffe. Der vil blive samkørsel fra
Søndersø Borgerhus kl. 10.00.Tilmelding
til Vibeke Rasmussen Tlf. 64 84 14 07 eller
mail senest 09.08.07.
Sommerfesten bliver i år holdt i
Borgerhuset d. 7. sep. 2007 kl. 17.00 til
23.00, hvor vi rigtig skal hygge os. Mad,
kaffe og småkager koster 100 kr. medbring
selv drikkelse.Tilmelding til Dorthe
Bondesen Tlf. 46 98 53 09 senest d.
30.08.07. Betaling på gironr. 6862-1041240 HUSK NAVN eller kontant til Dorthe.
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at
deltage.
Edb-undervisningen på VUC i Søndersø.
Undervisning er mandag kl. 11.05 til 13.50.
Vi starter ud på begyndernivaua, så alle
kan være med. Undervisningen koster 300
kr. og starter d. 27. aug. og slutter d. 10.
dec. Foreningen giver 100 kr. til deltagerbetalingen.Tilmelding til Dorthe Bondesen Tlf. 46 98 53 09. Indbetaling 200 kr. på
gironr. 6862-104-1240 HUSK NAVN eller
kontant til Dorthe senest 30.05.07.
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Fyns Amt - LFFS Odense
BESTYRELSE:
Formand: Arne Dencker,
Stavadgyden 201, 5270 Odense N,
Tlf. 66 18 06 83
Træffes bedst hverdage 15.00 - 18.00
Næstformand: Liselotte Nielsen,
Otte Ruds Vej 112, 5220 Odense SØ,
Tlf. 66 15 68 76
Træffes bedst hverdage 9.00 - 12.00
Kasserer: Ram Appadoo,
Juelsmindevej 36, 2. mf. tv.,
5200 Odense V,
Tlf. 30 89 43 95
Træffes bedst hverdage 18.00 - 22.00
Bestyrelsesmedlem: Per Olesen.
Bestyrelsesmedlem: Grethe Larsen,
Henriettevej 75, 5000 Odense C.
Alle bestyrelsesmedlemmer kan kontaktes på e-mail:
foertids_fyensamt@hotmail.com.

Foreningen holder sommerferie i uge 27,
28, 29, 30, 31 og 32.
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Aktivitetskalender
Der afholdes Socialt Samvær hvor der er
mulighed for personlig Rådgivning den 2.
mandag i hver måned, mellem kl. 12.00 14.00 i Netværkskontaktens lokaler, Jens
Benzons Gade 54 B, st., 5000 Odense C,
indgang i gården.
I november vil vi som sædvanlig afholde
julehygge, nærmere herom i vores lokalblad.
Du kan også få nærmere informationer
om julehygge og kommende arrangementer på vores hjemmeside:
www.123hjmmeside.dk/LF_Foertidspensionist_odense

Foreningen for førtidspensionister

Kerteminde

Aktiviteter
BESTYRELSE:
Formand: Britta Due,
Sybergs Have 69, 5300 Kerteminde
Tlf. 65 32 33 32
Næstformand: Anders Nørgaard,
Fyns Hovedvej 478, 5390 Martofte
Tlf. 21 81 92 21
Kasserer: Britta Rise
Lærkehaven 63, 5330 Munkebo
Tlf. 65 97 60 01
Repræsentant i Landsforeningen:
Johanne Jeppesen

OBS!
I juli og december måneder har vi ferielukket.
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Nyborg
BESTYRELSE:
Formand: Helle Hansen,
Tlf. 62 29 21 90
Kasserer: Annette Christensen,
Tlf. 31 24 79 76
Kurt Jørgensen, Tlf. 65 37 25 27
Bjarne Istjord, Tlf. 22 56 94 35
Helle Holm
Ninna Vonge, Tlf. 53 35 01 03
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Haderslev
BESTYRELSE:
Formand: Bente Ravnskjær Weber,
Tlf. 60 91 83 19 / 74 52 76 58
e-mail: benteweber@forum.dk
Inge-Merete Nielsen,
Tlf. 20 73 89 67
Birthe Villasen
Tlf.22 96 38 92

Generalforsamlingen i februar gik rigtig
godt, der mødte 33 medlemmer op, som
spiste, snakkede og hyggede sig. Vi fik
valgt en 11 mands bestyrelse, som kom til
at se sådan ud:
Formand: Britta Due, Kerteminde
Næstformand: Anders Nørgaard,
Martofte
Kasserer: Britta Rise, Munkebo
Sekretær: Vivi-Ann H. Nielsen,
Kerteminde
PR-ansvarlig: Grethe Smidt,
Munkebo
Landsforeningsrep.: Johanne Jeppesen,
Munkebo
Fleksjobudvalgsrep.: Mads Jeppesen,
Munkebo
Landsforenings supp.: Gerda Jakobsen,
Rynkeby
Bestyrelsesmedlem: Kim Gommesen,
Kerteminde
Do.: Søren Nielsen, Kerteminde
Do.: Kristian Olsen, Kerteminde
Suppleant: René Jakobsen, Odense
Do.: Gunvor Andersen, Kerteminde
Revisor: Hans Lund, Kerteminde
Do. : Margrethe Lind, Vissenbjerg
Suppleant: Pia Becktoft, Kertinge
Vi holder åbent hus den 2. tirsdag i hver
måned på:
”Mødestedet”, Strandvejen 10 C, 5300
Kerteminde fra kl. 13.00 til 15.00.
Hver anden måned holdes der også åbent
hus i ”Hans Tausen Centret” i Birkende, og
hver anden måned hos DUI i Munkebo,
også fra 13 – til 15.
LFF – Kerteminde giver selvfølgelig kaffen
til disse arrangementer.
Kontakt: Britta Due,
Tlf. 65 32 33 32 (formiddag)
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Anders Nørgaard, Tlf. 23 81 92 21
Britta Rise, Tlf. 65 97 60 01 (eftermiddag)

Vi har mange aktiviteter, både nogle der er
i gang, og mange som er på vej.
Vi har et malerhold, som mødes hver 14.
dag, hvor der er to undervisere på.
Svømmehold, der mødes hver uge.
Motionshold, der også mødes hver uge.
Pt. er vi ved at starte et stavgangshold op,
som skal mødes hver uge.
Et petangquehold, som også bliver hver
uge, eller hver 14. dag.
Til de ovenstående hold, er alle medlemmer velkomne, også de passive medlemmer.
Foreningen pensionister er begyndt at
bruge ”Aktivhuset” i Kerteminde, og vi er
startet på motion, og ”syng sammen”. Der
starter et Dart hold op, og vi er et par
stykker, som vil bruge træ værkstedet på
”Aktivhuset”.
Det nyeste tiltag bliver forhåbentlig
bowling, og her forhandler vi pris med
Munkebo Idræts Center. Vi håber på, at vi
kan starte op til efteråret, og så vil vi udfordre andre lokalforeninger til en dyst.
Ud over dette håber vi på, at få 1 til 2 gode
rigtig foredrag om året.

Kontingent
Enkelt medlem
Dobbelt medlemskab
Massivt medlemskab

250 kr. årligt
400 kr. årligt
100 kr. årligt

Vi er pt. ca. 65 medlemmer hvoraf de 11 er
passive.
Hov glemte lige, vi er i gang med at lave
en lille Lokal TV udsendelse om foreningen, altså lokal foreningen.
Vel mødt i LFF – Kerteminde, hvor der er
plads til et godt grin, en lille tåre, en stor
diskussion, en privat samtale, masser af
gode idéer og hyggeligt samvær.
Kig ind på vores hjemmeside eller kontakt
os via mail, eller ring og hør nærmere.
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Ikast-Brande
BESTYRELSE:
Formand: Bjarne Dueholm,
Mosevænget 5, 7330 Brande
Tlf. 97 18 05 30 / Mobil 23 71 51 30
e-mail: bjarne.dueholm@mail.tele.dk
Næstformand: Villy Sørensen,
Vibevej 5 B, 7430 Ikast
Tlf. 97 70 74 77
e-mail: villy@mvb.dk
Kasserer: Eddie Sørensen,
Vestervang 16, 7441 Bording
Tlf. 28 72 69 36
e-mail: jes@os.dk
Revisor: Birthe Søndergaard,
Akacieparken 21, 7430 Ikast
Tlf. 97 15 56 54
e-mail: f-g-s@mail.tele.dk
Hjemmeside og IT: Eddie Sørensen,
Vestervang 16, 7441 Bording
Tlf. 28 72 69 36
e-mail: jes@os.dk
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Horsens
BESTYRELSE:
Formand: Vibeke Pedersen,
Tlf. 75 61 50 63 / Mobil 50 41 38 06
e-mail: vibekeogcarsten@hotmail.com
Kasserer: Solvej Gravesen,
Tlf. 75 62 51 37 / Mobil 61 46 33 83
Sekretær: Karin Jensen,
Tlf. 86 54 04 95 / Mobil 23 82 04 97
Førtidspensionistforeningen holder til på
Ceres Centret, Nørretorv 4 – 6, 8700
Horsens.
Onsdag formiddag mødes vi på Ceres
Centret fra kl. 10.00 – 11.30, hvor vi
drikker kaffe sammen og hygge os.
En gang om måneden ca. tager vi på tur,
eller har fællesspisning, medlemsmøde
og lign. 2 gange om året bestræber vi os
på at holde et lille Bankospil.
Kom og få vores program, så kan I derigennem se hvad vi ellers laver.

Horsens 10 års fødselsdag
Mange tak for opmærksomheden til vores
10 års fødselsdag. Vi havde en rigtig sjov
eftermiddag, med en masse sjov under-

holdning. Foreningen for førtidspensionister i Horsens, havde den 14/5 2007 10 års
fødselsdag, dagen blev fejret i Oasen i
Dagnæs sognegård i Horsens. Selv om
vejret ikke var med os, blev dagen alligevel fyldt med solskin og godt humør, vi fik
besøg af borgmester Jan Trøjborg, Inge
Christensen fra Sund by butikken og
næstformanden i landsforeningen Georg
Lillie, så vi fik rigtig god opmærksomhed.
Lattermusklerne kom også i brug, da vi
havde engageret en komiker, som gav
den, først som kommunalarbejder (ærgerligt at borgmesteren var gået) og så som
bondemand og bagefter kom smedenes
sangkor fra Horsens og sang med os, Vi gik
hjem sidst på eftermiddagen i god stemning.
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Region Sjælland
BESTYRELSE:
Formand: Arne Cederholm,
Åsø Bygade 25, 4171 Glumsø,
Tlf. 57 64 69 54
e-mail: alc4171@tele2adsl.dk
Næstformand: Henrik Hjorth,
Lindhøjvej 3, 4800 Nykøbing F,
Tlf. 24 83 14 24
e-mail: a.h.hjorth@privat.dk
Kasserer: Jan Busse,
Ferskenvej 38, 4700 Næstved,
Tlf. 35 12 53 28
e-mail: busse@email.dk .
Sekretær: Steen Sepstrup,
Smedebakken 43, Tybjerglille Bakker,
4160 Herlufmagle,
Tlf. 57 64 29 05 / Mobil 20 87 33 17
e-mail: sepper@post.tele.dk
Bestyrelsesmedlem: Gitte Olesen,
Kornbakken 33, st. tv., 4700 Næstved,
Tlf. 55 77 34 56 / Mobil 22 87 84 41
e-mail: friggaen@tiscali.dk
Bestyrelsesmedlem: Inge Thorsen,
Engvej 18B 90, 4700 Næstved,
Tlf. 55 72 24 05
Bestyrelsesmedlem: Carsten Dyja,
Rosengården 109, 4990 Sakskøbing,
Tlf. 54 70 70 32
e-mail: dyja@c.dk
Bestyrelsessuppleant:
Thomas Rasmussen,
Nykøbingvej 146, Nykøbing F,
Tlf. 40 27 75 55
e-mail: ts-rasmussen@os.dk
Bestyrelsessuppleant: Conni Skaaning,
Irisvej 46, Næstved,
Tlf. 22 33 70 75
e-mail: conni-skaaning@stofanet.dk
Revisor: Niels Kjems,
Runestenen 40, 4700 Næstved
Tlf. 55 77 05 66
Revisorsuppleant: Kurt Wuldum Larsen,
Nellikevej 9, 4700 Næstved

Aktiviteter
Den første Torsdag i hver måned afholder
vi et KIG IND - arrangement (i tidsrummet
14.00 - 17.00) i FuturaCentret,
Ringstedgade 20, 4700 Næstved.
Den første Mandag i hver måned afholder
vi et Kig Ind arrangement (i tidsrummet
1500 - 1700) i FriseHuset, Frisegade 25,
4800 Nykøbing F.
Du skal ikke tilmelde dig til KIG IND
arrangementerne...bare KIG IND.
Her har du mulighed for at møde andre
medlemmer af foreningen samt medlemførtidspensionisten 2/2007
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mer af bestyrelsen, som altid vil være
repræsenteret.
Der er 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
nogle af de andre spørgsmål, der dukker
op, når man måske er på vej til - eller

allerede er på - førtidspension eller fleksjob.
På KIG IND møderne er der plads til det
hele, og det er faktisk meget hyggeligt.
Du skal ikke tilmelde dig....bare KIG IND..

Landsforeningen for Førtidspensionisters ·

Fleksudvalg
KONTAKTPERSONER:
Birthe Gotfredsen,
Bedelundvej 39, 9830 Tårs,
Tlf. 98 95 84 02
Mads Erik Jeppesen, Kerteminde
Lena Krog Pedersen, Fredericia
Kurt Grouleff, Randers
Karin Borchert-Jørgensen, Haderslev

Landsbestyrelsen

Landsformand

Næstformand

Sekretær

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

Georg Lillie
Kongensstræde 37
7000 Fredericia
Tlf. 26 99 89 11
e-mail: georgelillie@msn.com

Johanne Jeppesen,
Revninge Bygade 3,
5300 Kerteminde

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

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

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

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

Landsforeningens formål
1. Foreningens formål er at arbejde for bedre vilkår for
nuværende og fremtidige førtidspensionister, og
langtidssyge, fleks – og skånejobbere.
2. At deltage aktivt og seriøst i den løbende debat vedr.
nuværende og fremtidige førtidspensionister, langtidssyge, fleks – og skånejobbere.
3. At søge retssikkerheden i forvaltningen fremmet ved
behandling af sager vedr. førtidspension, langtidssyge
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fleks – og skånejobbere.
4. At oplyse Folketinget og befolkningen om levevilkårene
for nuværende førtidspensionister og for fremtidige
ansøgere om førtidspension, fleks eller skånejob.
5. At støtte en landsdækkende opbygning og synliggørelse af foreningens formål og virke.
6. Foreningen er partipolitisk og religiøs neutral.

Afsender adr.:

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

Bilsyn
tæt på dig
Applus+ Bilsyn er Danmarks største netværk af synsspecialister. Med
mere end 144 synshaller placeret
overalt i Danmark, er det både nemt
og bekvemt at komme til syn.

Gør en ordentlig handel
Skal du købe eller sælge brugt bil, er
BrugtbilsAttesten din sikkerhed for at
gøre en ordentlig handel.
BrugtbilsAttesten giver dig et bevis
på bilens sande tilstand og indeholder
en uvildig gennemgang af bilen inkl.
fotos. Vi kontrollerer alle målbare fejl
uden at skille bilen ad.
Resultaterne af BrugtbilsAttesten
gemmes på www.bilboksen.dk, hvor
de kan gøres tilgængelige for køber
og sælger.
Kom ind og se, hvor hurtigt og professionelt vi arbejder. Vi glæder os til
at se dig.

