Forbundsmeddelelse nr. 131 – af 21. april 2021
Årsmøde og generalforsamling
Under henvisning til vedtægtens § 4 indkaldes hermed til årsmøde / generalforsamling tirsdag
den 15. juni 2021 kl. 10:00 i Harndrup Forsamlingshus, Rugårdsvej 73, 5463 Harndrup.
Dagsorden jfr. vedtægtens § 5.
Der vil uden udgift for mødedeltagerne blive serveret kaffe m.v. fra kl. 09:30 og en frokost kl. 12:00.
Årsmødet og generalforsamlingen forventes afviklet kl. 14:30.
Der ydes ikke rejsetilskud.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest den 25.maj
2021.
Eventuelle forslag vil sammen med forbundsmeddelelse nr. 132, program, dagsorden, bestyrelsens
skriftlige beretning og regnskab, blive udsendt uge 21.
Sidste frist for tilmelding – på e-mail >mp@dobl.dk< - er senest den torsdag den 10. juni 2021.
******************************************

DOBL har vundet en sag i Vestre Landsret.
I 2014 kom et medlem ved Beredskabscenter Aalborg meget alvorligt til skade i forbindelse med
flytning af et gammastråleapparat på 900 kg.
Sagen blev anmeldt som en arbejdsskade til Arbejdsskadestyrelsen, hvor medlemmet blev tilkendt 100
% mén og 100% i erhvervsevnetab.
Ud over arbejdsskadesagen, rejste DOBL en sag vedr. ansvar for arbejdsgiver Aalborg Kommune,
Aalborg kommunes forsikringsselskab Codan afviste at dække skaden, hvorefter der blev anlagt sag
ved retten i Aalborg den 16. april 2015.
Ved dom af 28. maj 2015 i retten i Aalborg, blev Aalborg Kommune dømt ansvarlig i forhold til
skaden. Men medlemmet blev pålagt halvdelen i egen skyld.
Codan forsikring ankede dommen og Vestre Landsret dømte den 22. februar 2017 Aalborg Kommune
ansvarlig for arbejdsulykken og mente ikke, at der var tale om egen skyld fra medlemmets side.
Det betød, at vores medlem blev tilkendt 66.120 kr. i svie og smerte, i stedet for byrettens afgørelse på
33.060 kr.
Dommen medførte tillige den konsekvens, at der nu også var ret til fuld erstatning for erhvervsevnetab
efter erstatningsansvarsloven.
Codan forsikring afviste efterfølgende at udbetale erstatningen på over 2 millioner kroner, da Codan
mente at kravet kunne have været opgjort tidligere og derfor skulle være inddraget i sagen.
DOBL anlagte herefter en sag vedr. udbetalingen mod Codan den 17. november 2017.
Retten i Aalborg afsagde den 7. december 2018 dom, hvorefter Codan blev dømt til at betale
erstatningen, da der ikke var tale om såkaldt ulovlig udstykning af kravet, som det udtrykkes i
dommen.
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Codan forsikring ankede dommen fra retten i Aalborg og først i januar 2021 afsagde Vestre Landsret
dom i sagen, hvorefter Codan ligesom i byretten blev dømt til at betale 3.2 millioner kroner i
erstatning for tab af erhvervsevne inkl. renter.
Codan ankede ikke sagen og erstatningen blev udbetalt i februar måned.
******************************************

PFA informerer om nedtrapning af arbejdstiden.
Er en gradvis nedtrapning fra arbejdsmarkedet noget for dig?
Er du ansat i kommune, stat eller region har du som en del af din overenskomst mulighed for at gå på
delpension og dermed gradvist trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet. Hvis du gerne vil beholde dit
økonomiske råderum, så kan du vælge at få udbetalt en del af din pensionsordning.
Maksimal lønkompensation med delpension
Hvis du vælger at gå på delpension, så har du mulighed for at få en delvis udbetaling af din
pensionsopsparing i markedsrente, som en kompensation for din lønnedgang.
Der vil således være både ind- og udbetalinger fra den samme pensionsordning, da de obligatoriske
indbetalinger til pensionsordningen fortsætter. Du skal dog være opmærksom på, at størrelsen på
indbetalingen samt dine forsikringsdækninger vil blive lavere, da de bliver beregnet ud fra din nye
deltidsløn.
Hvornår kan jeg få delpension?
Du kan få delpension, når du er gået på nedsat tid og har opnået pensionsudbetalingsalder. Din
pensionsudbetalingsalder afhænger af, hvornår din ordning er oprettet. Du har ret til udbetaling:
•
•
•

Når du fylder 60 år, hvis din pensionsordning er oprettet før 1. maj 2007, eller hvis du er født
før 1. januar 1959
3 år før du når folkepensionsalderen, hvis din ordning er oprettet før den 1. januar 2018*
5 år før du når folkepensionsalderen, hvis din ordning er oprettet efter den 1. januar 2018*.

*der gælder særlige regler, hvis du er født før den 1. juli 1960.
Hvor meget kan jeg få udbetalt?
Der kan maksimalt anvendes 30 % af din pensionsopsparing til delpension. Delpensionen beregnes i
forhold til den tid, som din arbejdstid er blevet nedsat. Hvis du fx vælger at have en ugentlig fridag og
dermed går 1/5 ned i tid, så vil din delpensionsydelse maksimalt kunne udgøre 1/5 af din
pensionsopsparing. Din samlede indkomst, som består af din deltidsløn og din delpension, kan ikke
overstige den løn, du havde, før du gik på delpension.
Du kan som udgangspunkt kun få udbetalt delpension fra din livspension. Hvis du har valgt at
indbetale din del af pensionsindbetalingen til en ratepension, kan du også få udbetalt delpension fra
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denne ordning. Hvis du har en aldersopsparing eller en kapitalpension, kan de først blive udbetalt, når
du går pension.
Hvis du har sparet op til efterløn, skal du være opmærksom på, at der vil ske modregning i din
efterløn, hvis du får delpension. Du bør i den forbindelse overveje om, det vil være en fordel for dig at
få udbetalt supplerende efterløn i stedet for delpension.

Kontakt PFA, hvis du ønsker delpension?
Hvis du ønsker at få udbetalt delpension, skal du kontakte PFA Rådgivningscenter på 70 12 50 00. De
kan også hjælpe dig med at beregne, hvor meget du vil kunne få udbetalt i delpension. Hvis du har
spørgsmål vedrørende efterløn, skal du kontakte din a-kasse.
******************************************

Husk dine medlemsfordele - Forbrugsforeningen
Optjen bonus og spar penge hver dag - med Forbrugsforeningens betalingskort.
Med Forbrugsforeningens betalingskort er du klædt godt på, når du skal handle. Forbrugsforeningen
dækker stort set alle brancher lige fra dagligvarer, Forsikringer, TV, rejser, oplevelser og personlig
pleje til mobiltelefoner, tøj, sko, computere, benzin, briller og værktøj.
Bliv medlem af forbrugsforeningen her: http://fbf.nu/
0,- kr. første år. Herefter koster det 132,- kr. om året.

Husk at melde adresseændring
Husk at melde adresseændring til DOBL, hvis du flytter.
Ligeledes bedes du oplyse, hvis du får en ny mailadresse eller nyt telefonnummer.
Send blot en mail til dobl@dobl.dk.
Med venlig hilsen
Michael Petersen
Formand
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