Carsten Sørensen
Lokalformand
Dansk Folkeparti Frederikshavn

Kære medlemmer
Så nærmer vi os snart julen og nytåret.
Et kort rids omkring året.
Vi har i forbindelse med formandsskifte ved års generalforsamling arbejde på ændring i organisering i bestyrelsesarbejdet.
Hvor vi blandt er endt ude i et par arbejdsgruppe, som blandt andet har med arrangementer at gøre for vores medlemmer.
Ønsker du/I at være frivillige i lokalforeningen.
Så er du/i være velkommen til kontakte bestyrelsen.
Det er endt ude i nogle mere socialt samvær ved vores sommerfest og julefrokost her i 2018.
Noget vi vil forsætte med i 2019.
Mere info følger om det senere.
En af vores tradition, er vi i DF Frederikshavn er nemlig vores deltagelse i Hjallerupmarked hvert år.
Ønsker i at hjælpe med, så er du/i være velkommen til kontakte bestyrelsen.
Mere fokus på information til medlemmer i år har været følgende:
Et andet tiltag er på den mere fokus på informationer er sket på lokalforeningen Facebook side
https://www.facebook.com/DFfrederikshavn.dk/
Hvor vi også løbende sammen med vores hjemmeside, vil holde jer informeret om aktiviteter og lignende i lokalforening.
Vi vil i det ny år udsende 4 nyhedsbrev pr. mail.
Samt også bruge vores sms-service til at løbende informere jer medlemmer.
Derfor også vigtigt, at hvis i skifte mailadresse eller telefonnummer, at du/i meddelt det til Dansk Folkepartis sekretariat
på Tlf. 33 37 51 99 eller på mailadresse df@ft.dk
Så vi kan løbende informere jer medlemmer om aktiviteter og lignende i lokalforeningen.
Dette er nogle af tiltag sammen med de sociale aktiviteter i 2018, som vi har investeret energi og penge i for vores
medlemmer og vælger.
Bestyrelsen og jeg håber at se dig/jer til en af vores aktiviteter i 2019.
Jeg vil slutte af med at ønske alle en glædelig jul og godt nytår.

Mindeord for Karsten Drastrup:
Det er med stor sorg, Dansk Folkeparti Frederikshavn modtog den triste meddelelse, at vores mangeårige medlem af
bestyrelsen og tidligere byrådsmedlem Karsten Drastrup er afgået ved døden i starten af november måned.
Karsten Drastrup var på tidspunkt det længste siddende bestyrelsesmedlem i Dansk Folkeparti Frederikshavn
(kommune).
Karsten vil blive husket som en meget engageret og aktiv person, indtil sygdom desværre satte en stopper for hans virke.
Vi har i Karsten mistet en dygtig kollega og en værdsat tillidsrepræsentant.
Æret være Karstens minde.
Bestyrelsen

Kasper Lau
Byrådsmedlem
Dansk Folkeparti i Frederikshavn

Lokalpolitisk tilbageblik på år 2018
Efter kommunalvalget blev sammensætningen i Frederikshavn kommunes byråd mærkbart forandret og Dansk
Folkepartis byrådsgruppe blev halveret. Dette gav naturligvis anledning til, at revidere vores lokalpolitiske program og
sikre os, at fokusset er koncentreret på de vigtigste elementer i vores lokalsamfunds udvikling. Denne revidering har
medført, at jeg har lagt alt mit fokus på, at belyse og påvirke udviklingen indenfor ældre- og socialområdet.
Et klart eksempel på dette var sagen om ældrepuljen, som skulle være gået til flere varmehænder indenfor ældreområdet.
I socialudvalget ville Socialdemokratiet nemlig hellere bruge pengene på nogle projekter i stedet for at bruge dem på
varmehænder. Men jeg stemte imod deres forslag og forlangte, at sagen skulle behandles i byrådet. Her stillede Dansk
Folkeparti et ændringsforslag, som ville have givet hele 6,9 millioner kroner til nye varmehænder indenfor ældreområdet.
Både Venstre, Konservative og Enhedslisten stemte for forslaget, som dog blev nedstemt af Socialdemokratiet og SF. Men
trods udslaget var arbejdet bestemt ikke forgæves. Det betød nemlig, at medierne dækkede sagen så vores lokalsamfund
blev opmærksom på den usolidariske forvaltning af de økonomiske midler, hvilket skabte stor forargelse i befolkningen.
Ligeledes blev det fastslået, at Dansk Folkepartis fokus er på de allervigtigste områder i vores lokalsamfund, nemlig på
vores ældres levevilkår og på vores socialt udsatte borgeres adgang til hjælp når de måtte have behov for det.
Jeg vil gerne ønske alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.

Bent Bøgsted
Folketingsmedlem
Frederikshavn kredsen

Hermed lidt orientering om det der sker
på Folkepensionsområdet, efter Finansloven.
Venlig hilsen
MF. Bent Bøgsted
30 kr. mere om måneden!!
I over 20 år har pensionisterne hvert år skulle bidrage til satspuljen med en smule af deres årlige stigninger i
folkepensionen.
I stedet for at folkepensionen steg med 2,5 pct. sammenlignet med året før, så steg folkepensionen kun med 2,2 pct., fordi
”systemet” tog 0,3 pct. og lagde det over i satspuljen.

Mange bække små, gør en stor å
Dengang i 90’erne, hvor satspuljen var forholdsvis ny, så var det måske kun 10-20 kr. om måneden man tog fra
pensionisterne og lagde over i satspuljen. 10-20 kr. er jo småpenge eller et beløb, der er til at overse.
Men over tid så kan det jo blive til mange penge. For vi taler jo om, at man jo længe har taget 10-20-30 kr. om måneden. Og
det er sket over mange år!
De mange små årlige bidrag løber for den enkelte i dag op i godt 8.000 kr. om året eller 650 kr. om måneden før skat. Alt
sammen fordi der i over 20 år har været en mekanisme, der tog en ”lille” bid af den stigning, som folkepensionisterne
ellers kunne se frem til.
DF har da også i årevis været modstander af, at man stille og roligt udhulede folkepensionen på denne måde.
Men DF har bare ikke kunne finde flertal for, at man gjorde op med dette.
DF har i stedet – gennem 00’erne - konkret forbedret pensionisternes økonomiske forhold ved bl.a. at få ældrechecken
indført og få denne forhøjet ad flere omgange. Samtidig har vi hævet pensionstillægget for på den måde at kompensere for
udhulingen, der er sket over tid.
DF har dog altid bevaret drømmen om at stoppe udhulingen.
Nu tager DF opgøret med udhulingen
Den gradvise udhuling stopper endelig fra og med d. 1. januar 2019. Det gør den, fordi DF endelig har fundet et flertal, der
er med på at tage opgøret med udhulingen af folkepensionen.
En fuld folkepension udgjorde i 2018 i alt 172.280 kr. for enlig. Og i 2019 stiger den til 176.600 kr. Det er en stigning på
4.300 kr. sammenlignet med året før, og de sidste 400 kr. af stigningen i 2019, skyldes at DF nu har fået sat en stopper for
pensionisternes bidrag til satspuljen.
Ser vi bort fra ældrechecken, så stiger folkepensionen for enlige fra 155.580 kr. i 2018 til 159.000 kr. i 2019 – og de 300 kr.
af stigningen på godt 3.400 kr. i 2019 skyldes DF’s stop for udhulingen af folkepensionen.
Ja, ja… 400 kr. eller 300 kr. mere om året, det er jo et lille beløb, det er jo bare 30 kr. om måneden, og så er det jo før skat
og inden modregning.
Joh, det er rigtig nok. Det kan mange da have ret i.
Og i 1996, så ville det have været 20 kr. om måneden. Det var dengang også småtterier, det ville dengang også have være et
lille beløb.
Men tænk, hvis man allerede dengang havde taget et opgør med pensionisterne bidrag til satspuljen. Ja, så ville det have
betydet en hel del mere i dag.
Så indrømmet, det første år, så ligner det jo ”peanuts”, men vi skal jo starte et sted. Og DF har nu sat en stopper for
pensionisternes bidrag til satspuljen.
Det er noget, der hurtigt løber op. Fra den 1. januar 2021, så vil forskellen allerede være oppe på over 105-120 kr. mere
om måneden hver måned. Og sådan bliver det ved.
I 2025 vil forskellen i en fuld folkepension være oppe på 3.500 kr. mere end det ellers var planlagt. Taler vi kun om
grundbeløbet og det fulde pensionstillæg, så er der 3.100 kr. mere i 2025 end det ellers var planen. Et helt grundbeløb og
et halvt pensionstillæg betyder 2.400 kr. mere i 2025, og grundbeløbet alene løber op i 1.500 kr. mere i 2025.
Baggrund:
Folkepensionsydelserne - det vil sige grundbeløb, pensionstillæg og ældrecheck – løftes i 2019 med ekstra 0,2 procent i
forhold til 2018 – det, der ellers ville have været bidraget til satspuljen, som ved en lønudvikling på 2,2 pct. er udregnet til
0,2 pct. i 2019. Fra 2020 skal folkepensionen følge lønudviklingen i samfundet. Det betyder, at folkepensionen årligt vil
stige med 0,3 procent mere end i dag.

Kære Alle.
Jeg vil hermed gerne orientere jer om de ændringer der kommer til at ske for seniorer på
arbejdsmarkedet, men også hvis man er på arbejdsmarkedet og er gift eller samlevende med
en folkepensionist eller førtidspensionist. Det er ændringer som jeg har kæmpet for at få
igennem på finansloven. Efter flere års kamp er det nu lykkedes.
Håber det bliver taget godt imod.

Venlig hilsen.
MF. Bent Bøgsted

Bedre vilkår for seniorer på arbejdsmarkedet

Midlertidig forhøjelse af fradragsgrænser for indkomstaftrapning:
Forhøjelsen af fradragsgrænserne gør det muligt for pensionister at tjene flere penge som pensionist inden de bliver
modregnet i ældrechecken eller pensionstillægget.
Efter gældende regler sættes ældrechecken og pensionstillægget gradvist ned, når pensionisten har indkomst fra fx
arbejde eller pensionsudbetalinger.
Det sker dog kun, hvis indtægten er over en vis grænse. I finanslovsaftalen for 2019 forhøjes denne grænse med 15.000 kr.
for enlige og med 30.000 kr. for par.
Det betyder, at en enlig pensionist nu kan have en indtægt på 35.900 kr. før der sker modregning i ældrechecken (i dag er
grænsen 20.900 kr.) og 87.600 kr. før der sker modregning i pensionstillægget (i dag er grænsen 72.600 kr.).
Tilsvarende for par øges grænsen for, hvor meget de kan have i indtægt fra 41.400 kr. til 71.400 før der modregnes i
ældrechecken og fra 145.700 kr. til 175.700 kr. før der modregnes i pensionstillægget.
Den øgede grænse udfases gradvist over 15 år og bortfalder i 2034. Den højere grænse gælder også for førtidspensionister
på gammel ordning (tilkendelser før 2003).

Forhøjelse af bundfradraget:
Folkepensionister kan i dag tjene 60.000 kr. pr. år efter AM-bidrag, før det får indflydelse på, hvor meget de får i pension.
Denne grænse hæves til 100.000 kr. med finansloven for 2019. Dvs. at finanslovsaftalen nu gør det muligt at tjene 40.000
kr. mere om året inden der sker modregning i pensionen

Lempet aftrapning som følge af ægtefællers indkomst

Lempelse af aftrapningen betyder, at folkepensionister og førtidspensionister på gl. ordning, der er gift/samlevende med
en ikke-pensionist, kan beholde en større del af deres sociale pension. Det giver både højere pension til pensionisten og
sikrer, at det bedre kan betale sig for ægtefællen at arbejde, hvis ægtefællen tjener mere end den fastsatte grænse.
Med de nuværende regler gælder det, at den sociale pension gradvist sættes ned for folke- og førtidspensionister, der er
gift/samlevende med en ikke-pensionist, når ægtefællens indkomst stiger. Med finanslovsaftalen vil en mindre del af
ægtefællens indtægter indgå i modregningen af folke-eller førtidspensionen (pga. højere fradrag) og dermed sikre, at
pensionisten kan beholde en større del af sin sociale pension. Konkret sættes fradragsgrænsen op med 40.000 kr. fra
ca.114.000 kr. i dag til ca. 154.000 kr.

Fx indebærer regelændringen, at folkepensionister, der oplever modregning i folkepensionen kan opleve en stigning i
pensionstillægget på op til ca. 12.800 kr. (før skat), som følge af den mindre modregning.
For førtidspensionister på ny ordning (tilkendelser efter 2003) øges fradraget for ægtefælles/samlevers indkomst på
196.728 kr. ligeledes med 40.000 kr
Lovforslaget, som udmønter ovenstående ændringer, vil have virkning fra 1. januar 2019.

Seniorpræmie

Med finansloven for 2019 indføres der en ny skattefri seniorpræmie på 30.000 kr.
Det betyder, at en borger, der arbejder, hvad der svarer til 30 timer om ugen i gennemsnit, det første år efter
vedkommende har nået folkepensionsalderen kan få udbetalt en seniorpræmie på 30.000 kr. skattefrit.
Seniorpræmien indføres varigt og gælder for alle årgange, der når folkepensionsalderen fra 2019 eller senere (dvs. for
personer født den 1. januar 1954 eller senere, som når folkepensionsalderen fra andet halvår 2019). De første
præmieudbetalinger sker i andet halvår 2020.
Seniorpræmien indføres med lovforslag, som forventes vedtaget 1. marts 2019 med virkning fra 1. juli 2019.

Julehilsen
Kære Medlemmer af DF Frederikshavn.
Nu er året snart gået og med en finanslov på plads, hvor DF har opnået meget, lige fra udvidelse af vejen til Skagen.
Afskaffelse af satspulje, der betyder et løft til pensionister. Bedre muligheder for at arbejde, med mindre modregning i
ægtefælle/ samlevers folkepension eller førtidspension. Strammere udlændingepolitik, forbedringer på sundheds og
ældreområdet, bedre erhvervsuddannelser, blot for at nævne nogle af de vigtige områder DF har fået forbedret. Men der er
stadig meget vi skal arbejde for at få forbedret, derfor ser vi også frem til et Folketingsvalg i 2019, hvor vi håber på at
Dansk Folkeparti kan få et godt valg der fortsat kan sikre os indflydelse. Tak for jeres støtte i 2018, med håb om fortsat
støtte i det nye år.
I foråret skal der jo være Folketingsvalg, det kan komme når som helst, men vi ved det skal komme senest 18. juni, der er
dog stor sandsynlighed for at det kan komme tidligere, måske i marts/ april. I valgkampen har jeg brug for hjælp til
uddeling af brochurer i postkasser, det kan være i den by du bor eller nogle gader i den del af byen du bor.
Så hvis du har tid og lyst til at hjælpe, må du gerne kontakte mig på 61623360 eller send en SMS til mig. Jeg har allerede en
del der vil hjælpe, men kan godt bruge flere.
Det er nødvendigt at planlægge i god tid og derfor er jeg i gang med at finde ud af, hvor mange der kan hjælpe.
I ønskes en Glædelig jul og et Godt Nytår til jer alle og jeres familier.
MF. Bent Bøgsted. Dansk folkeparti
Dit Folketingsmedlem Frederikshavn kredsen

