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Jan Sørensen havde i år besluttet sig for at 

stille op som spidskandidat til kommune-

valget for Enhedslisten i Tønder Kommu-

ne. For en sikkerheds skyld ville han lige 

tjekke, om det kunne få betydning for 

hans førtidspension, da reglerne er blevet 

meget strammet op.

Uddrag af svar fra borgmester Laurids 

Rudebeck, Tønder kommune, til førtids-

pensionist Jan Sørensen: ”… at såfremt 

man opnår valg til kommunalbestyrelsen, 

så kan det have indflydelse på bevillingen 

og udmålingen af ens førtidspension” og 

”… vil jeg foreslå, at du kontakter din sags-

behandler for at få helt konkret rådgiv-

ning.”

- Jeg blev overrasket over, at det kunne 

betyde, at jeg ville miste min pension, hvis 

Kandidater til kommunalvalg
mister ikke pensionen
Det lille ord ”kan” kan være uhyre afgørende. Det beviser en sag, der begyndte 
med en mail fra pensionist Jan Sørensen til borgmesteren i Tønder Kommune. En 
mindre mediestorm rejste sig efter svaret. Fakta er, at det ikke går udover, hverken 
størrelsen på din pension eller retten til din pension, hvis du bliver valgt til byrådet 
efter et kommunevalg.

jeg blev valgt ind. Jeg kunne heller ikke for-

stå, hvorfor jeg skulle kontakte en under-

ordnet for at få et helt præcist svar, siger 

Jan Sørensen.

Jan Sørensen er 53 år og uddannet 

mekaniker, men han har fået pension i ti 

år på grund af en gigtlidelse. Han mener 

selv, at han kan klare en plads i byrådet, 

fordi han selv kan planlægge det meste 

af arbejdet til at foregå, når han har det 

godt.

Det er ikke første gang, at Jan Sø-

rensen stiller op til kommunalvalget, 

men fra sin rolle som bisidder ved han, 

hvordan den nye reform af førtidspen-

sion virker.

Kluntet håndtering 

Efter svaret tog Jan Sørensen kontakt til 

borgerservice, der mente, at han skulle få 

svaret hos Udbetaling Danmark. De henvi-

ste ham til kommunens pensionsafdeling i 

Toftlund, der sidste år overtog opgaven 

med udbetalingen af pension fra kommu-

nerne.

Han fik aldrig et klart svar.

To måneder efter gik han til pressen 

med historien, og det rejste en sand storm.

- Jeg synes, at sagen har været meget 

kluntet håndteret fra kommunens side. Mit 

parti er ikke repræsenteret i byrådet nu, 

men vi er optimistiske og tror på tre plad-

ser. Så bliver arbejdsbyrden også mindre, 

hvis jeg kommer ind sammen med to an-

dre. Det jeg kunne have gjort anderledes 

var, at jeg kunne have spurgt ind til, hvad 

borgmesteren mente med, at det kunne få 

indflydelse på min pension, siger han.

Kommunaldirektøren undrer sig

I Tønder Kommune sidder kommunaldi-

rektør Svend Erik Møller også og undrer 

”Jeg blev overrasket over, at det kunne betyde, at jeg 
ville miste min pension, hvis jeg blev valgt ind. Jeg 
kunne heller ikke forstå, hvorfor jeg skulle kontakte 
en underordnet for at få et helt præcist svar”

Jan Sørensen
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sig. Han fastholder, at Jan Sørensen har 

fået den rette generelle vejledning.

- Men det virker som om, at journali-

sterne helt overser ordet ”kan” i borgme-

sterens svar, siger Svend Erik Møller.

Han mener, at Jan Sørensen skulle have 

kontaktet borgmesteren igen, og han er 

ked af at høre, at Tønder Kommune skulle 

være så svær at finde svar på til et relevant 

spørgsmål i. Svend Erik Møller oplyser, at 

der har været en henvendelse til en sags-

behandler fra en anden førtidspensionist, 

som ville stille op til kommunalbestyrelsen.

- Vedkommende fik den rigtige vejled-

ning.  Disse sager kræver in-

dividuel rådgivning, fordi 

der er flere ting, der spiller 

ind. Blandt andet om før-

tidspensionen er tildelt efter de 

gamle eller de ny regler, siger han 

og fortsætter:

- Vi har som kommune 

ingen interesse i at for-

hindre en borger i at stille 

op og gøre et stykke poli-

tisk arbejde. Jeg vil gerne slå 

fast, at der ikke sker noget 

med ens pension, hvis man 

bliver valgt ind som me-

nigt medlem. Der sker 

heller ikke noget, hvis 

man bliver udvalgsfor-

mand, og selv hvis en 

pensionist skulle blive 

borgmester, så ville pensionen ganske vist 

blive stillet i bero, men vedkommendes ar-

bejdsevne først blive taget op til overvejel-

se efter lang tid, siger Svend Erik Møller. 

Han henviser til, at informationerne om 

pensionsregler ligger frit tilgængelige på 

www.borger.dk. Og oplyser, at her frem-

går det, at der sker en modregning på 30 

pct. af den ekstra indkomst over nærmere 

fastsatte bundgrænser. Hvis det kun drejer 

sig om byrådsvederlaget er det en beske-

den modregning.

Klart ministersvar

På et spørgsmål fra Finn Sørensen, En-

hedslisten, i folketingssalen om førtids-

pensionisters demokratiske rettighed til 

opstilling svarede indenrigsminister Mar-

grethe Vestager klart:

”Reglerne om førtidspension hindrer 

således ikke, at en førtidspensionist kan 

stille op til kommunalvalget, og der findes 

mulighed for at arbejde ved siden af pen-

sionen eller at gøre pensionen hvilende. 

Hvis det er dokumenteret, at borgeren ikke 

er i besiddelse af en tilstrækkelig arbejds-

”Reglerne om førtidspension hindrer således ikke, at en 
førtidspensionist kan stille 
op til kommunalvalget, og 
der findes mulighed for at 
arbejde ved siden af 
pensionen eller at gøre 
pensionen hvilende.”

Margrethe Vestager

evne til at kunne varetage arbejdsopgaver 

og jobfunktioner, som eksisterer på det al-

mindelige arbejdsmarked – herunder i et 

fleksjob - har det ikke betydning, om bor-

geren kan udføre frivilligt arbejde, borger-

ligt ombud eller fx bliver valgt til kommu-

nalbestyrelsen.

Det er på baggrund heraf ikke min op-

fattelse, at reglerne om førtidspension ud-

gør en begrænsning i forhold til at lade sig 

vælge til hvervet som kommunalbestyrel-

sesmedlem.”

Som konsekvens af hele sagen og forløbet 

er Jan Sørensen nu rykket ned på opstil-

lingslisten som nummer tre. 


