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Forskudsopgørelse 
Folkepensionen bliver beregnet ud fra forskudsopgørelsen. Forskudsopgørelsen, for det kommende 
år, kommer fra SKAT i november måned. Det er vigtigt, at oplysningerne i forskudsopgørelsen er 
korrekte, da beregningen af folkepensionen ellers kan risikere at blive forkert. Du kan læse mere 
om forskudsopgørelse og beregning af folkepension på 
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/penge-og-pension/folkepension/Gode-
raad/husk-at-tjekke-din-forskudsopgoerelse?scrollto=start 

 

Udbetaling af seniorpræmie 
Er man født 1. januar 1954 eller senere, og fortsætter man med at arbejde, efter man når 
folkepensionsalderen, kan man få en skattefri seniorpræmie efter, man har arbejdet det 1. år. Man 
kan få endnu en skattefri seniorpræmie, hvis man arbejder 2. år efter folkepensionsalderen. Du kan 
læse mere her 
https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/penge-og-pension/folkepension/Gode-
raad/saadan-faar-du-seniorpraemie?scrollto=start 

 
Besøgsforbud og restriktioner på plejehjem/plejeboliger 
Styrelsen for Patientsikkerhed kan udstede restriktioner og forbud mod besøg på plejehjem eller i 
plejeboliger. På linket herunder kan man se den aktuelle liste over de steder eller kommuner, hvor 
der er restriktioner eller forbud mod besøg. Samtidig kan man læse om, hvad henholdsvis 
restriktioner og forbud betyder. Du kan læse mere her.  
https://stps.dk/da/sundhedsfare-og-beredskab/besoegsrestriktioner/ 

 

Kontakt til Rådgivningen 
I denne Corona tid arbejder mange rådgivere, i sekretariatet, hjemmefra. Derfor kan vi være svære 
at kontakte på de telefonnumre, som I har til den enkelte rådgiver. I stedet er du velkommen til at 
skrive til os pr. mail: FVBraad@aeldresagen.dk. Hvis du skriver en mail til rådgivningen, er det 
vigtigt, at du opgiver dit telefonnummer i mailen, så vil vi efterfølgende ringe dig op. Du er også 
velkommen til at ringe på telefon nummer 80 30 96 97, det er et gratis nummer. Nummeret er 
særligt til jer, ved brug af nummeret, vil du komme foran i køen. 
 

Nyt rådgivningstilbud 
På grund af Covid-19 er videosamtaler blevet populære. De er et godt alternativ, når det fysiske 
møde ikke er muligt. Derfor er der fra den 16. november et nyt rådgivningstilbud, hvor man kan få 
råd og vejledning til installationen og brugen af de mest benyttede videotjenester som f.eks. 
FaceTime, Skype, WhatsApp og Messenger. 
Det er muligt at få rådgivning hver mandag mellem kl. 10 og 14 på telefon 8030 1500. 
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