
Information til førtidspensionister der er  tilkendt pension efter  den 1.1. 2003

VÆRD AT VIDE OM
FØRTIDSPENSION



Beregning og udbetaling af førtidspension:
Førtidspension beregnes og udbetales af Udbetaling Danmark.
Når kommunen har bevilget førtidspension, sender vi  en meddelelse om
det til Udbetaling Danmark. De vil så kort tid efter kontakter dig, for at få
de nødvendige oplysninger til brug for beregningen og udbetalingen.
Nærmere oplysninger på Udbetaling Danmarks hjemmeside.

Supplement til pensionen
Hvis du ikke modtager fuld førtidspension, fordi du har haft bopæl i
udlandet, kan der under visse omstændigheder ydes en supplerende
hjælp. Denne hjælp kan kun ydes, hvis du har bopæl i Danmark.
For at kunne modtage den supplerende hjælp skal betingelserne for
modtagelse af kontanthjælp være opfyldte.
Få nærmere oplysninger i Pensionsafdelingen i Ydelsescentret.

Hjælp til enkeltudgifter
Efter aktivlovens bestemmelser kan kommunen efter en konkret
individuel økonomisk vurdering yde hjælp til enkeltudgifter,
sygebehandling, medicin, tandbehandling m.v.,  som du ikke selv kan
betale.
Kommunen afgør ud fra dine indtægter og nødvendige faste udgifter, om
du selv har mulighed for at betale udgiften.
Der kan ikke ydes hjælp til udgifter, du har påtaget sig før ansøgning om
hjælp til udgiften.

Efterlønsbidrag  og  Fleksydelsesbidrag
De bidrag du har indbetalt, kan du få udbetalt når du er tilkendt
førtidspension.
Hvis du har indbetalt efterlønsbidrag skal du kontakte din A-kasse.
Hvis du har indbetalt fleksydelsesbidrag skal du kontakte
Fleksydelsesafdelingen i Ydelsescentret.
Nærmere oplysning om tlf. nr. på www.aarhus.dk. Skriv fleksydelse i
søgefeltet.

Førtidspension



Pension fra udlandet
Du kan have ret til udenlandsk pension, hvis du har boet eller arbejdet i
udlandet. Hvis du tidligere har boet eller arbejdet i udlandet, skal du i
forbindelse med din opstart af førtidspension oplyse om dette. Når du
søger om dansk pension, gælder din ansøgning automatisk som en
ansøgning om udenlandsk pension fra Schweiz, samt de EU-/EØS lande
og konventionslande, som du har optjent ret til pension i. Kommunen
videresender i disse tilfælde din ansøgning til Udbetaling Danmark, som
vil indhente de relevante oplysninger og sørge for, at ansøgningen bliver
sendt videre til den udenlandske pensionsmyndighed.
Du skal selv undersøge, hvordan du søger pension fra et land, der
hverken er et EU-land, EØS-land eller som Danmark ikke har indgået en
konvention med. Du skal kontakte den udenlandske pensionsmyndighed
eller landets ambassade, så vil de vejlede dig.
Læs mere herom på www.borger.dk. eller kontakt Udbetaling Danmark.

Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Har du et beløb stående ved Lønmodtagernes Dyrtidsfond, kan du få
dette udbetalt, når du får tilkendt førtidspension.
Ansøgning om udbetaling skal sendes til Lønbmodtagernes Dyrtidsfond.
Nærmere oplysning på: www.ld.dk

Boligydelse
Boligydelse kan gives til såvel lejere, andelshavere som ejere, der er
pensionister.
Boligydelse til andelshaver / ejer gives som lån.
Læs mere på: www. borger.dk, hvor du også kan foretage en foreløbig
beregning og få et ansøgningsskema.

Handicapkompenserende ydelse
Efter servicelovens §100 kan kommunen, efter ansøgning, yde dækning af
nødvendige merudgifter ved den daglige husførelse, hvis du har en varigt
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Merudgiften skal skyldes den
nedsatte funktionsevne.
Ansøgning behandles ved Socialforvaltningen.
Nærmere herom på www.aarhus.dk Skriv merudgifter i søgefeltet.

Andre ydelser



Lån til betaling af ejendomsskatter
Førtidspensionister, der har fast bopæl her i landet, kan få
ejendomsskatter "indefrosset" i ejendommen. Lånet med renter forfalder
ved ejerskifte.
Nærmere oplysninger ved: Ejendomsbeskatning, Kalkværksvej 10, 8000
Aarhus C - Telefon 8940 2000. Læs mere på www.aarhus.dk. Søg på
"indefrysning af ejendomsskat" i det grå søgefelt.

Busser og tog
Ved henvendelse til Midttrafik  og / eller DSB, med dokumentation for at
modtage førtidspension, er der mulighed for rabat på buskort og
togbilletter.

“Vital”
Gennem Aarhus Kommunes informationsavis “Vital” vil der løbende
blive orienteret om nyheder og ændringer.
“Vital” udsendes 6 gange årligt til alle over 60 år og til førtidspensionister
i Aarhus Kommune.

Andre ydelser



Som førtidspensionist er der mulighed for at få pensionen udbetalt under
ferieophold i udlandet. For nogle pensionister er der i visse situationer
mulighed for at få sin pension udbetalt, hvis man flytter til udlandet.

Læs mere om dette på www.borger.dk

Får du supplement til brøkpension
Får du supplement til førtidspension efter aktivloven skal du som
hovedregel opholde dig i Danmark. Dog kan det i ganske  særlige tilfælde
accepteres, at ydelsen udbetales under korterevarende  ophold i
udlandet.

Inden udrejsen skal du have en accept fra pensionsafdelingen på, at du
kan modtage supplementet under kortvarigt  udlandsophold.
Manglende accept vil medføre et krav om tilbagebetaling af udbetalt
supplement til brøkpension og evt. sigtelse for socialt bedrageri.

Ophold i udlandet



Deltidsbeskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked
Du har mulighed for at supplere din førtidspension med
deltidsbeskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked.
Indtægten herfra vil indgå i beregningsgrundlaget for din førtidspension.
Nærmere oplysninger på: www.borger.dk
Nærmere oplysning om  arbejdsløshedsdagpenge ved A-kassen.

Skånejob
Kan du ikke klare deltidsbeskæftigelse på almindelige vilkår, kan du
måske klare at arbejde i et skånejob med løntilskud.
Du har måske selv fundet en arbejdsgiver til et skånejob, eller ønsker at få
hjælp til at finde en sådan.
Hvis du på et senere tidspunkt ønsker et skånejob, og har brug for at
finde ud af, hvilke jobmuligheder du kan klare, kan du evt. få hjælp til
optræning eller afprøvning.
Indtægten fra skånejob vil indgå i beregningsgrundlaget for din
førtidspension. Nærmere oplysninger på www.borger.dk

Oprettelse af skånejob varetages af Jobcenter Aarhus.
Læs mere om skånejob på www.aarhus.dk eller kontakt jobcentret.

Fleksjob
Måske finder du senere lige jobbet, der passer til dig og dit handicap,
men hvor du ikke kan ansættes på deltid på almindelige vilkår eller i
skånejob, så er fleksjob måske muligheden.
Fleksjob og førtidspension kan ikke ydes til en person samtidig.

Så hvis en førtidspensionist får et fleksjob, skal pensionen gøres
hvilende. Det betyder at pensionsudbetalingen stopper, men kan
genoptages, hvis du ikke længere er i stand til at klare fleksjobbet.

Oprettelse af fleksjob varetages af Jobcenter Aarhus.
Læs mere om fleksjob på www.aarhus.dk eller kontakt jobcentret.

Arbejde og førtidspension



Oplysningspligt
Du har pligt til straks at oplyse kommunen og Udbetaling Danmark, hvis
der sker forandringer i dine forhold, som kan forventes at medføre
ændringer af pensionen. Du har oplysningspligt, så kommunen kan påse,
at du fortsat opfylder betingelserne for pension. Du skal derfor give
kommunen besked, hvis du fx får et arbejde. Udbetaling Danmark vil
nedsætte din pension, hvis du har indtægter over en vis størrelse, fx
lønindtægt gennem arbejde.

Kontrol
Til brug for stikprøvekontrol kan kommunen uden dit samtykke indhente
nødvendige oplysninger om dine økonomiske forhold  b.l.a. ved EDB-
samkøring og fra pengeinstitutter og arbejdsgivere

Træffetider i pensionsafdelingen
Træffetid på telefon: mandag-fredag kl. 9-14 på 8940 2000
Træffetid for personlig betjening,  mandag - fredag kl. 9-14, samt torsdag
til kl. 17.

Digital post til og fra ydelsescentret
Med en digital postkasse på borger.dk kan du som borger gratis, let og
sikkert sende og modtage post fra ydelsescentret.
Digital Post er lige så sikkert som Netbank – ingen andre kan se dine
breve.

Bruger du ikke Digital Post eller anden sikker mail, og indeholder din mail
personfølsomme oplysninger, må ydelsescentret ikke svare på din
henvendelse elektronisk – altså i en e-mail.

Du kan kommunikere sikkert med Aarhus Kommune og andre offentlige
myndigheder via Digital Post.
Når du sender digital post til ydelsescentret, via borger.dk, skal du vælge
Aarhus Kommune, klikke på + og derefter vælge
Beskæftigelsesforvaltningen.

Skriv gerne navnet på din ydelsessagsbehandler i e-mailen, så den
hurtigst muligt kommer frem til den rigtige sagsbehandler.

Øvrige oplysninger



Ydelsescenter Aarhus - Pensionsafdelingen
Beskæftigelsesforvaltningen

Værkmestergade 15 B
8100 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00
Digital post:

Vælg Skriv til os-linket i kontaktboksen på
 www.aarhus.dk/foertidspension

og skriv ”Pensionsafdelingen” i søgefeltet.
Åbningstider

Mandag - fredag kl. 9-14.
Torsdag til kl.17

Telefontider
Mandag - fredag kl. 9-14

Revideret 24.11.2017


