
FØRTIDSPENSION
SAGSBEHANDLING



Inden du søger om førtidspension
Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og
folkepensionsalderen.
En ansøgning om førtidspension vil blive behandlet i forhold til alle
sociale love og ikke kun Pensionsloven.
Hvis din arbejdsevne er varigt nedsat, skal kommunen gennem
omskoling, uddannelse, eller revalidering forsøge at forbedre dine
muligheder på arbejdsmarkedet.
Kommunen kan give tilskud til specialindretning af din arbejdsplads eller
oprette fleksjob i private eller offentlige virksomheder.
Inden der påbegyndes sag om førtidspension, skal alle behandlings- og
revalideringsmuligheder være forsøgt. Først når kommunen vurderer, at
du ikke har mulighed for at opnå selvforsørgelse på arbejdsmarkedet, vil
der kunne rejses en ansøgning om førtidspension.

Du kan anmode om, at din henvendelse kun vurderes i forhold til
Pensionslovens regler. Det betyder, at sagen alene vurderes på de allerede
foreliggende oplysninger.

Vejledning
Når du overvejer at søge om førtidspension, er der mange forhold at tage
i betragtning – særligt vedrørende din fremtidige økonomi og
beskæftigelse. Du har altid ret til at få vejledning om dine muligheder og
rettigheder som førtidspensionist.
Vejledning om fremtidige økonomiske forhold skal rettes til Udbetaling
Danmark tlf. 70 12 80 61
Vejledning om beskæftigelse skal rettes til Jobcenter Aarhus på
tlf. 89 40 68 00.

Det er kommunens mål:
at du inddrages mest muligt i sagsbehandlingen, og at
sagsbehandlingstiden bliver så kort som muligt.
at du har modtaget afgørelse på din ansøgning inden 3 måneder efter
at sagen er rejst. Se næste side om ansøgningsdato. Hvis
sagsbehandlingstiden bliver længere vil du skriftligt blive orienteret
med begrundelse for forlængelsen og forventet tidspunkt for
afgørelsen.



Førtidspension
Betingelserne for at få tilkendt førtidspension:

at din arbejdsevne er varigt nedsat i forhold til alle erhverv. Ikke kun i
forhold til dit tidligere erhverv.
at nedsættelsen er af et sådant omfang, at du ikke vil være i stand til at
blive selvforsørgende ved lønnet arbejde eller ved f.eks. et fleksjob.

Der skal foreligge oplysninger om og dokumentation for, hvorfor det ikke
er muligt for dig at blive selvforsørgende på arbejdsmarkedet.
Oplysningerne kan omfatte helbredsoplysninger fra speciallæge, hospital,
egen læge m.m. samt oplysninger fra afprøvninger og revalidering m.m.
Du vil derfor blive anmodet om at give tilsagn til, at kommunen må
indhente de nødvendige oplysninger fra andre myndigheder, læger m.m.

Ansøgningsdatoen er den dag, hvor der træffes afgørelse om, at
betingelserne er opfyldte for, at sagen kan behandles efter reglerne i
Pensionsloven, og at der kan rejses en sag om førtidspension.
Senest 14 dage efter denne dato vil du modtage en kendelse, hvor
ansøgningsdatoen fremgår og med en begrundelse for afgørelsen.

Sagsgang i en ansøgning om førtidspension
Jobcenter Aarhus skal først undersøge, om din arbejdsevne kan udnyttes
på arbejdsmarkedet.
Under sagsbehandlingen vil du blive inddraget i forløbet. Det gælder
også i forbindelse med indhentning af oplysninger til belysning af din
sag.
På baggrund af de indhentede oplysninger vurderes det, om der er behov
for yderligere, f.eks. undersøgelse hos en speciallæge. Undersøgelse hos
læge, speciallæge eller hospital kan være nødvendigt for at vurdere din
helbredstilstand. Også tidligere helbredsundersøgelser kan indgå i
materialet.
Er du – eller har du tidligere været – under revalidering eller lignende,
indgår dette materiale også i sagen.
Når alle oplysninger foreligger, udfærdiger Rehabiliteringsteamet i
jobcentret en indstilling, og din sag oversendes derefter til Ydelsescenter
Aarhus.
I ydelsescentret beslutter  vi, om der kan rejses en sag om
førtidspension.



Partshøring og aktindsigt
Inden vi  træffer afgørelse om tilkendelse eller afslag på ansøgningen, vil
du modtager et brev om hvilken afgørelse, vi agter at træffe , så du kan se
grundlaget for beslutningen og se hvilken afgørelse, vi agter at træffe.
Du har mulighed for at komme med dine bemærkninger til den afgørelse,
som vi agter at træffe inden for en given frist.
Har ydelsescentret ikke modtaget dine bemærkninger inden fristens
udløb, afgør vi sagen på det foreliggende materiale, da vi så forudsætter,
at du ikke har supplerende oplysninger.
Du har mulighed for at møde de personer, der skal træffe afgørelsen,
inden den endelige afgørelse træffes.
Du har også mulighed for at henvende dig til din sagsbehandler, hvis du
ønsker at se alle sagsakter i din sag.

Hvem træffer afgørelsen?
Afgørelsen træffes af ydelsescentrets ledelse på baggrund af de
oplysninger, der er modtaget fra jobcentret.

Klage over ydelsescentrets afgørelse
Er du ikke tilfreds med den afgørelse, ydelsescentret træffer, kan du klage
til Ankestyrelsen inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen.
Dette sker ved at rette mundtlig eller skriftlig henvendelse til din
sagsbehandler i ydelsescentret. Afgørelsen vil blive vurderet igen, og hvis
afgørelsen fastholdes, sendes klagen videre til Ankestyrelsen.

Økonomi som førtidspensionist
Når du er tilkendt førtidspension, giver ydelsescentret besked til
Udbetaling Danmark, som står for udbetaling af førtidspension.
Udbetaling Danmark vil i løbet af kort tid kontakte dig for at få de
nødvendige oplysninger til brug for beregning og udbetaling af din
frøtidspension.
Udbetaling Danmark beregner din pension ud fra din forskudsopgørelse
fra SKAT. Det er derfor en god ide, at du sørger for, at din
forskudsopgørelse ved SKAT er opdateret.

Førtidspensionen udgør det samme beløb som det maksimale beløb for
arbejdsløshedsunderstøttelse og sygedagpenge. For gifte og samlevende
dog kun 85 % af beløbet.

Fuld førtidspension ydes kun, hvis du har optjent fuld bopælstid i



Danmark. Har du og din ægtefælle eller samlever indtægter, kan det
medføre en nedsættelse af førtidspensionen. Du kan læse om reglerne
for indtægter udover førtidspensionen på www.borger.dk (søg på
”førtidspension”) eller kontakte Udbetaling Danmark.

Du har pligt til at oplyse Ydelsescentret i Aarhus Kommune og Udbetaling
Danmark om ændringer af indtægter, formue, bolig samt ægteskabs- og
samlivsforhold, som kan påvirke din pensionsberettigelse og –beregning.

Hvis du tilkendes førtidspension med tilbagevirkende kraft og i samme
periode har modtaget sygedagpenge eller kontanthjælp/ledighedsydelse,
vil disse udbetalinger blive modregnet i førtidspensionen.

Når du har fået tilkendt førtidspension, kan du søge om at få udbetalt dit
evt. tilgodehavende i Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Feriepenge der udbetales, efter at du har fået tilkendt førtidspension, vil
blive betragtet som formue. Feriepenge har dermed ingen betydning for
beregning af din førtidspension.

Det et fortsat kommunen du skal kontakte vedr. ansøgninger om hjælp til
enkeltudgifter – briller, medicin, tandbehandling og lignende.

Læs mere på www.aarhus.dk. Søg på førtidspension og vælg ”andre
ydelser” i den blå boks

Pension fra udlandet
Hvis du har haft ophold eller arbejde i udlandet, kan du have ret til
udenlandsk pension.
Da en ansøgning om pension i Danmark også gælder som en ansøgning
om pension i andre lande, du har boet og arbejdet i, giver Ydelsescentret
besked til Udbetaling Danmark efter endt sagsbehandling i
Ydelsescentret.
Udbetaling Danmark sender herefter din ansøgning videre til den
udenlandske pensionsmyndighed sammen med relevante oplysninger.
Hvis du ønsker at søge pension fra et land uden for EU/EØS, som
Danmark ikke har indgået konventionsaftale med, skal du selv søge
pension fra dette land.
Se mere på www.borger.dk. Søg på ”udenlandsk pension”.



A-kasse
Der gælder særlige regler for førtidspensionister omkring
arbejdsløshedsunderstøttelse og efterløn. Du kan få nærmere oplysninger
ved din fagforening eller A-kasse.

Folkepension
Førtidspensionister overgår uden ansøgning til at modtage folkepension
fra den første i måneden efter de er fyldt 65/67 år.

Kontakt til det offentlige
Med en digital postkasse på www.borger.dk kan du gratis, let og sikkert
sende og modtage post til og fra kommunen.

Læs mere om førtidspension

På www.aarhus, kan du læse mere om:

førtidspension,
pensionsafdelingens træffetider,
andre ydelser,
arbejde og førtidspension
digital post og
andet

Søg på førtidspension i det grå søgefelt.





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
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