
Nyhedsbrev 3. kvartal 

Dette er det andet nyhedsbrev fra Rådgivningen i sekretariatet, som vi sender til frivillige bisiddere 
og vejledere. Vi har valgt at bringe følgende i denne efterårsudgave af nyhedsbrevet.  
 

Opsat pension 

Som folkepensionist kan man vælge at fortsætte på arbejdsmarkedet og udsætte sin folkepension, 

derved optjener man et ventetillæg. Har man optjent ventetillæg efter 1. juli 2018 kan dette på 

baggrund af ny lovgivning udbetales på 3 valgfrie måder fremfor tidligere, hvor ventetillægget kun 

kunne udbetales som et livsvarigt tillæg til folkepensionen. Reglerne er komplicerede, hvorfor vi 

henviser dig til at kontakte Rådgivningen. Du kan læse mere om de nye regler i Værd at Vide. 

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide/f/folkepension-og-

foertidspension/folkepension/opsat-folkepension 

 

Kontakt til Udbetaling Danmark 

Rådgivningen i sekretariatet har gennem årene opbygget gode kommunikationskanaler med 

Udbetaling Danmark, som vi – selvom vi absolut ikke altid er enige – har en tæt og jævnlig kontakt 

med. 

Vi har også adgang til direkte og hurtig dialog, som Udbetaling Danmark og deres afdelinger rundt 

om i landet ikke har mulighed for at tilbyde de enkelte lokalafdelinger. 

Som bisidder eller vejleder i lokalafdelingen har du imidlertid mulighed for at nyde godt af 

Rådgivningens kontakt til Udbetaling Danmark.  

Hvis du mener, der er anledning til principielle drøftelser, eller møder du konkrete sager, der er 

gået i hårdknude, er du meget velkommen til at kontakte  

 Helle Goth Ingemann, tlf. 33 96 87 91, hgi@aeldresagen.dk 

 Joan Kelly, tlf. 33 96 86 72, jk@aeldresagen.dk  

som har mulighed for at tage sager op med Udbetaling Danmark.  

På den måde drager vi fordel af relationen med Udbetaling Danmark, og du kan være med til at 

give Rådgivningen et godt indtryk af, hvad der rør sig rundt om i landet i forhold til Udbetaling 

Danmark.  

I forhold til konkrete sager som vejleder/bisidder kan du naturligvis – sammen med borgeren - 

fortsat have kontakt til Udbetaling Danmark. 

 

Enlig eller samlevende 

Det har betydning for folke- og førtidspensionen, om man er enlig eller samlevende. Det er 

Udbetaling Danmark, der vurderer den enkelte situation, og der er ikke er ikke nogle faste grænser 

for, hvornår en person betragtes som værende enlig eller samlevende. Du kan læse mere om 

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide/f/folkepension-og-foertidspension/folkepension/opsat-folkepension
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baggrunden for vurderingerne i ”Enlig eller samlevende – en vejledning til enlige, der modtager 

folkepension eller førtidspension”. 

https://star.dk/media/4032/enlig-eller-samlevende-pensionister-pdfpdf-3.pdf 

 

Vejledning om testamenter og fuldmagter 

Som vejleder kan du komme ud for spørgsmål om, hvordan man opretter testamente eller 

fuldmagter, og hvem man kan få hjælp hos. 

I Rådgivningen i sekretariatet er vi bekendt med en række udbydere af disse ydelser på internettet, 

og vi har set resultatet fra nogle af dem, når medlemmer har sendt os både testamenter og 

fuldmagter til vurdering af dokumenternes juridiske kvalitet. 

Vi har set et par dokumenter, der var af tvivlsom juridisk kvalitet, og da vi ikke har mulighed for at 

kvalitetstjekke alle udbydere, har Rådgivningens jurister besluttet, at vi konsekvent undlader at 

anbefale testamenter eller fuldmagter fra internettet, så risikoen for at påføre den rådsøgende et 

potentielt tab ikke opstår. 

Ældre Sagen har både vores egne fuldmagtsformularer og testamentsprogrammet Mittestamente 

liggende på Ældre Sagens hjemmeside. 

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/hjaelp-og-stoette/fuldmagter-og-vaergemaal  

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/penge-og-pension/arv-og-testamente  

Hvis du som vejleder kommer ud for spørgsmål om fuldmagt eller testamente, som du er i tvivl om 

svaret på, ser vi meget gerne, at du henviser til Rådgivningens jurister i Rådgivningens åbningstid 

tlf. 80 30 15 27, og hvis du selv har brug for backup, er du altid meget velkommen til at kontakte 

 Gitte Clausen, 33 96 86 06, gc@aeldresagen.dk 

 Torsten Lenstrup, 33 93 86 53, tl@aeldresagen.dk. 
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