Førtidspension (Samme sats uanset parforhold)
Førtidspensionen er tænkt som en dagpenge-lignende ydelse. Derfor er det et problem, at den adskiller sig
fra sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge på to væsentlige punkter. For det første ændrer taksten sig
for førtidspensionen med det samme, man flytter sammen med en anden. For det andet er taksten
afhængig af partnerens indtjening. Dermed har man som ung med handicap ikke samme mulighed for at
bidrage selvstændigt til den fælles økonomi som andre unge. Og for nogle unge med handicap kan dette
ligefrem afholde dem fra at flytte sammen med deres kæreste. Dertil kommer, at førtidspensionen ikke kan
følge med den almindelige prisudvikling, og dermed er det for mange unge meget dyrt at flytte sammen og
svært at få det til at løbe rundt økonomisk, især hvis begge er på førtidspension. Det betragter vi i SUMH
som helt urimeligt.
De fleste unge med handicap, som ikke kan arbejde, er underlagt den nye lov om førtidspension. Den nye
førtidspension er gældende for personer, hvis sag i kommunen er startet efter d. 1. januar 2003. 1
Førtidspensionen er på 188.448 kr. om året (2009), hvis du er enlig. 2
Er du gift eller har en samlever, er grundsatsen 160.176 kr. om året (2009). 3
Dermed ses det at hvis man er modtager af førtidspension og herefter flytter sammen med en anden, så
bliver man trukket i pension. Man bliver helt konkret trukket 28.272 kr. Din førtidspension bliver beregnet i
forhold til din økonomiske situation. Det har derfor betydning for din førtidspension, hvor meget din
eventuelle ægtefælle eller samlever tjener. Det betyder også noget, om du eller din ægtefælle/samlever har
andre indtægter, for eksempel andre pensionsindtægter eller renteindtægter.
Rent praktisk har den handicappede førtidspensionist en indkomst på 15.704 kr. pr. måned.
Hvis han/hun derefter flytter sammen med en som for eksempel har en årsløn på 400.000 kr., vil den
handicappedes indkomst falde til 11.108 kr. pr. måned.
Hvis begge parter er på førtidspension vil deres indkomst falde til 13.348 kr. pr. måned.
Dermed er det altså meget dyrt at flytte sammen med en person, som har et handicap, som modtager
førtidspension, eller for to modtagere af førtidspension at flytte sammen. Selv om man modtager
førtidspension, burde man have den samme mulighed for at leve sammen med en kæreste/ægtefælle, og
dermed komme til at leve på lige fod med andre uden handicap. Man vil miste mellem 1300 – 2000 kr. om
måneden, når man flytter sammen, hvis man modtager førtidspension, mens almindelige lønmodtagere eller
øvrige dagpengemodtagere jo ikke bliver trukket i løn, når de flytter sammen.
I praksis skal problemet løses ved at der ikke bliver reguleret i den enkeltes førtidspension når denne vælger
at flytte sammen med en anden. Dette skal gælde hvad enten den man flytter sammen med ligeledes er på
førtidspension eller ej. Ydermere skal førtidspensionen være uafhængig af samleverens indkomst ligesom de
andre dagpengeydelser.
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Der var pr. 1. januar 2008 i alt 236.632 førtidspensionister i Danmark, de samlede udgifter til disse
pensioner var på 36 mia. kr. i 2007 (2009 priser).

FN’s handicapkonvention
FN’s handicapkonvention trådte i kraft i Danmark den 23. august 2009. Dette betyder, at Danmark er
forpligtet til at sikre handicappedes rettigheder, sådan som konventionen foreskriver. Det indebærer på den
ene side, at eventuelt eksisterende love, som diskriminerer handicappede, skal fjernes, og at nye love, der
sikrer, at handicappede ikke diskrimineres, skal vedtages. Jævnfør ovenstående mener vi, at følgende
artikler ikke bliver overholdt som de burde.


Citat fra FN’s handicapkonvention artikel 28 stik. 2: ”Deltagerstaterne anerkender, at personer med
handicap har ret til social tryghed og til at nyde denne ret uden diskrimination på grund af handicap, og
skal tage passende skridt til at sikre og fremme virkeliggørelsen af denne ret, herunder ved
foranstaltninger til: e) at sikre personer med handicap lige adgang til alderspensionsydelser og ordninger.”

Hvis ikke førtidspensionen ændres til at være uafhængig af samleverens indkomst, diskrimineres personer
med handicap og andre modtagere af førtidspension i forhold til øvrige dagpengemodtagere.

