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Førtidspension
– hvad er myter og hvad er intentionen i lovgivningen?

Førtidspension
Der har de sidste år været en kraftig diskussion om
førtidspensionsreformen. Det har været en diskussion,
der har været præget af rigtig mange holdninger, ønsker og visioner. Men i bund og grund handler det om
at finde ud af, hvad der er op og ned i debatten. Det
handler om at finde ud af, hvordan man som far og mor
til det unge menneske med udviklingshæmning sikrer,
at ens søn eller datter får et varigt forsørgelsesgrundlag.
Nogle få kommuner har virkelig taget visionerne i
førtidspensionsreformen til sig og har dermed sikret, at
der er kommet den fornuftige og pragmatiske tilgang.
Der har desværre også været en række kommuner, som
har ”indført” kommunale regler og procedurer, der langt
fra er hensigtsmæssige og i enkelte tilfælde er i modstrid med lovgivningen.
Der er ingen tvivl om, at processen og implementeringen af førtidspensionsreformen har været uskøn, og
desværre er det forældrene og den unge, som ofte står
tilbage som tabere.
I Landsforeningen LEV er vi fuldt ud opmærksomme på
den helt urimelige situation, forældre og unge sættes
i. Derfor udbyder vi landet over en række informationsmøder om førtidspensionsreformen og navnlig, hvordan
man som forældre eller ungt menneske med udviklingshæmning skal optræde, når og hvis man søger førtidspension.

“... processen og implementeringen af
førtidspensionsreformen har været uskøn,
og desværre er det forældrene og den unge,
som ofte står tilbage som tabere.”

Programmet for
informationsmøderne er
det samme landet over:
17.00
Førtidspensionsreformen og dens
begreber i forhold til mennesker med
udviklingshæmning.
17.30
Førtidspensionen og den glatte sag
– findes de?
18.30
Pause med sandwich.
19.00
Hvilke informationer skal være til stede,
når der skal træffes en beslutning om
førtidspension.
19.30
Hvordan ser den ”gode” ansøgning om
førtidspension ud.
20.00
Hvordan kommer man videre, hvis det
går galt? Hvor kan man søge hjælp.
21.00
Kom godt hjem.

Tilmelding skal ske via Landsforeningen
LEVs hjemmeside: http://www.lev.dk/
aktiviteter/informationsmoeder-omfoertidspensionsreformen/tilmelding.aspx

Se hvor det nærmeste
i nformationsmøde finder sted
8. maj · Frederikshavn
Maskinhallen - Generator, Skolegade 8, 9900 Frederikshavn
13. maj · Ålborg
Værestedet Perlen, Løkkegade 7, 9000 Ålborg
22. maj · Århus
Marselisborgcenteret, P.P. Ørums gade 11, 8000 Århus C
26.maj · Vejle
CFBB Vejle - Ellehøj, Ellehammersvej 8, 7100 Vejle
10. juni · Esbjerg
Vindrosen, Exnersgade 4, 6700 Esbjerg
2. september · Odense
Det beskyttede værksted Skovgården, Skovgårdsvej 16,
5230 Odense M
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9. september · Faxe
Faxe Vandrerhjem, Østervej 4, 4640 Faxe

16. september · Vordingborg
Hollænderhaven, Fuglebakken 3, 4760 Vordingborg

17. september · Slagelse
Storebæltsskolen, Storebælts Erhvervspark 1, 4220 Korsør
18. september · Frederikssund
Langes Magasin, Østergade 3, 3600 Frederikssund
28. oktober · København
TV Glad, Rentemestervej 45, 2400 København
4. november · Hillerød
Levuk, Milnersvej 39A, 3400 Hillerød
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Landsforeningen LEV
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Tlf. 3635 9696
Fax 3635 9697
lev@lev.dk
www.lev.dk

