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Kære medlemmer.
Godt på vej ind i december måned nærmer vi os mødet med 2021.
2020 bliver fortid, men inden da kaster vi lige et tilbageblik på året, der på de fleste områder blev et fordømt år med
mange udfordringer og ulykkelige menneskeskæbner affødt af Covid-19.
Danmark blev lagt i dvale 12. marts, da pandemien ramte landet. Nedlukninger og restriktioner forandrede på et
splitsekund vores dagligdag og vaner.
Uvished, hvad det hele drejede sig om, bragte de første dage utryghed med sig.
Dagene gik og utrygheden blev til forståelse og forandring.
Hjælpepakker og andre tiltag blev iværksat for at afhjælpe virksomhedslukninger og stigende arbejdsløshed.
Et Danmark i forandring uden sidestykke.
Plejehjem, bosteder og hospitaler blev af sundhedsmæssige årsager lukket for pårørende.
Ja selv i dag 8 mdr. efter pandemien ramte landet, så er der, på en eller anden måde, restriktioner for besøg. I lange
perioder har de ældre på vores plejehjem været tvunget til at vælge mellem deres børn. Udpege et, ja kun et
familiemedlem, der må komme på besøg. Et umenneskeligt valg, For tid er ikke, det man har mest af, når man bor på et
plejehjem.
Tristhed, ensomhed og mismod vinder terræn. Man mærker et tydeligt slid på livsmodet.
Lad os alle sende en kærlig tanke til vores ældre og sårbare borgere, med håb og ønske om, at det nye år vil tænde lys, så
de mørke skygger fra Covid-19 hører fortiden til.
I lokalforeningen mærkede vi også på mange områder effekterne af Covid-19 situationen.
Den ordinære generalforsamling blev først afholdt 1. juli, ligesom vi måtte opgive DF på Toppen 2020 - et fælles
arrangement med Hjørring Lokalforening.
Dansk Folkepartis store 25-års jubilæums arrangement samt årsmøde blev til små regionale møder via storskærm, hvilket
dog var en stor succes.
Ja selv lokalforeningens julefrokost blev aflyst, men jeg lover, at vi forsøger igen næste år.
Ser vi fremad. Så venter KV21 den 16. november 2021. Det gamle byråds tid rinder ud, og et nyt skal vælges.
Den 22. oktober 2020 afholdt lokalforeningen opstillingsmøde, hvor de nye kandidater blev valgt.
Det nye hold er følgende:
Thomas Hjort (spidskandidat)
Marlene Sørensen
John Wolters Sørensen
Jens Iver Hansen
Mathias Rump Hansen
Et stærkt hold der spænder vidt i alder, uddannelse og erhvervserfaring samt geografisk dækkende fra Skagen i nord til
Try i syd.

Kandidaterne er allerede trukket i arbejdstøjet og i fuld gang med at planlægge valgkampen. Målet er, at Dansk Folkeparti
igen bliver repræsenteret med 2 til 3 byrådsmedlemmer, når det nye byråd tiltræder 2022.
Selvom 2020 blev et tilbageslag for mange, ved man også, at et tilbageslag indeholder kimen til fremtidige sejre.
Må 2021 være året, hvor kimen former fremtiden for et Danmark på den anden side af pandemien. Et anderledes Danmark
men stadigvæk med verdens lykkeligste folkefærd.
Med dette vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Med venlig hilsen
Thomas Hjort

Bent Bøgsted

Folketingsmedlem
Frederikshavn kredsen

Kære Alle gode DF Medlemmer.
Tidlig Pension.
Med tidlig pension er der aftalt at dem der har været længst tid på arbejdsmarkedet, kan få ret til tidlig pension.
Det beregnes når man bliver 61 år og har man været m42 år på arbejdsmarkedet får man ret til 1 år tidligere pension.
43 år på arbejdsmarkedet giver ret til 2 år tidligere pension. 44 år giver ret til 3 år tidligere pension
Det er til en ydelse der er på 13.555 kr. pr måned og der sker ikke modregning på grund af ægtefælle/samlever.
Har man indbetalt til efterløn kan den udbetales sideløbende uden modregning ud over skat.
Der er så aftalt at man kan få efterløns indbetaling udbetalt skattefrit i perioden 1 jan 2022 til 30. juni 2022.
Det er desværre ikke den optimale løsning da det skal opgøres når man bliver 61 år
Dermed er dem der først er begyndt på arbejdsmarkedet som 20- årig eller senere afskåret fra muligheden.
Når pensionsalderen så stiger til 68 år i 2030, så gøres det op når man er 62 år.
Seniorpension.
Her er det sådan at dem der ikke kan arbejde mere end 15 timer om ugen kan få ret til senior pension.
Den grænse har Dansk Folkeparti fået hævet til 18 timer om ugen, så en klar forbedring.
Det træder desværre først i krat i 2024 da LA og K ikke vil være med til det, da de jo er imod Tidlig pension
Så det vil først kunne træde i kraft efter et valg.
Gensidig forsørgerpligt.
Dansk folkeparti ønsker stadig at få fjernet så meget som muligt af den gensidige forsørgerpligt og modregning
Vi kan så ikke være med til at fjerne alt på grund af indvandrere hvor 90% af ægtepar på kontanthjælp er indvandrere.
Vi fik jo hævet bundfradraget til 122.000 kr. i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2019. det hjalp rigtig mange
førtidspensionister og folkepensionister.
I forbindelse med forhandlingerne om tidlig pension er det sådan at der ikke skal ske modregning i ydelsen på13.550 kr.
Under forhandlingerne arbejdede vi hårdt på at få fjernet gensidig forsørgerpligt for førtidspensionister og
folkepensionister
Men den model som regeringen lagde frem ville betyde at det ville være til gavn for ca. 171.000 der ville få en højere
ydelse, men der ville være 138.000 der ville få en lavere ydelse.
131.000 folkepensionister ville få et tab på gennemsnit 14.200, mens 142.000 folkepensionister ville få en gevinst på
17.000 i gennemsnit årligt
7.000 førtidspensionister på ny og gammel ordning ville få et tab på ca.13.400 i gennemsnit årligt mens 20.000
førtidspensionister på ny ordning ville få en gevinst på 29.000 årligt
Der ville så være 9.000 på gammel førtidspension med en gevinst på gennemsnit 19.700 årligt
Dem der ville få gevinst ville jo være glade.
Men hvordan skal jeg kunne forklare 138.000 folkepensionister og førtidspensionister at de og deres samlever/ægtefælle
ville miste penge hvis vi sagde ja til den model.
Desuden var det problemer med finansieringen. Enhedslisten og SF ville ikke acceptere vores finansieringsforslag og de
ville ikke tage penge fra råderummet til det.
Derfor måtte vi desværre erkende at vi ikke kunne sige ja til det som regeringen lagde frem for os.
Jeg havde håbet på, at vi så kunne hæve bundfradraget, men det spændte finansministeriet ben for.

Pensionsalder.
I 2006 indgik en bred kreds af partier bestående af Venstre. Konservative. Socialdemokratiet. Radikale og Dansk
Folkeparti en aftale om, at pensionsalderen skulle følge den stigende levetid, opgjort for dem der var blevet 60 år.
Årsagen til denne aftale, var for at finansiere velfærden og det stigende antal pensionister, og det blev aftalt, at det skulle
regnes ud på at gennemsnit af pension blev på 14,5 år efter pensionsalderen var nået.
I dag er der mange flere der heldigvis lever længere og der er flere og flere der heldigvis bliver over 80 år men også mange
flere der bliver over 90 år, end der var for bare 20 år siden.
I 1999 blev folkepensionsalderen i forbindelse med efterlønsreformen, som S regeringen under Poul Nyrup Rasmussen
lavede, sat ned fra 67 år til 65 år
Begrundelsen for efterløn og nedsættelsen af Pensionsalder, var dengang at man skulle trække flere ud fra
arbejdsmarkedet for at give plads til flere unge. Det fik desværre ikke flere unge ind på arbejdsmarkedet.
Dansk folkeparti har hele tiden været bekymret for den stigende pensionsalder og vi fik med at alle partier der var med i
aftalen, skulle være enig hvis pensionsalderen skulle stige.
Derfor har vi også meldt ud at vi mener pensionsalderen ikke skal sige over de 70 år, som vi vil nå i år 2040.
Det bliver ikke Dansk Folkeparti der vil have en pensionsalder der er over 70 år.
Der er desuden den situation, at der er flere og flere der får så stor pensionsopsparing, at de selv kan vælge hvornår de vil
stoppe på arbejdsmarkedet.
Især med indførelsen af arbejdsmarkedspension, får det den betydning, at når den er fuldt indfaset og sammen med andre
pensionsopsparinger,
så er der en meget stor gruppe der til den tid har så stor pensionsopsparing at de selv kan vælge at stoppe på
arbejdsmarkedet.
Alle dem der kommer på førtidspension, har faktisk fordel af stigende pensionsalder, da de jo fortsætter med
førtidspension i længere tid.
Samtidig arbejder Dansk Folkeparti på at få fjernet mere modregning i pensionerne, indtil videre har Dansk Folkeparti fået
bundfradraget, hævet fra 60.000 kr. til 122.000 kr.
Det har hjulpet rigtig mange der har indtægt ved siden af pensionen, men også dem der er gift eller samlevende med en
der fortsat er på arbejdsmarkedet.
Det har været et rigtigt træls år med Covid-19 og mange restriktioner, senest en ekstra nedlukning af 7 kommuner i
Nordjylland.
De ekstra restriktioner er heldigvis fjernet.
Men vi har oplevet et efterår, hvor Socialdemokraterne og Statsminister Mette Frederiksen med Mogens Jensen som
stødpude
egenhændigt har overtrådt Grundloven og befalet aflivning af alle Mink i hele Danmark, uden lovgivningen var i orden.
Mette Frederiksen har befalet Fødevarestyrelsen. Politiet og Hæren til at overtræde loven og minkavlere er truet med
Brand og Bål og selv om politiet
Har været klar over de udførte en opgave der var lovstridig, ja så turde de ikke andet end at sige ” Javel Mette Frederiksen”
Vi har set den Socialdemokratiske regering vise sig fra deres værste side, desværre bakker deres støttepartier op om en
Grundlovs bryder
Vi kæmper videre for at få regeringen væltet.
Men nu nærmer Julen sig og jeg håber at vi på trods af hvordan året er gået, alligevel får en fredfyldt Jul
Jeg ønsker alle en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår med ønsker om alt held og lykke i det nye år
Med venlig hilsen
Bent Bøgsted
MF
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