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Uklare regler
afskrækker
ældre fra at
få en kæreste
■■Forslag om ændringer afvist i Folketinget
Hvornår er man en enlig pensionist? Må man sove sammen med en ven, og hvad
med et måltid mad sammen
et par aftener om ugen?
Uklar lovgivning er ifølge
Ældre Sagen årsag til, at enlige ældre risikerer at blive
beskyldt for socialt bedrageri,
og at foreningen dagligt får
henvendelser fra ældre, der
ikke kan forstå reglerne.
- Nogle bliver nervøse for,
om de overhovedet tør have
venner, siger Jens Højgaard,
souschef i Ældre Rådet
Det koster 3110 kroner i
pension om måneden at miste sin status som enlig. Den
udsigt vækker naturligvis bekymring hos de ældre, siger
Jens Højgaard.
To husholdninger
- Hvis man kan dokumentere, at man har hver sin bolig, og man betaler husleje og
forbrugsafgifter, har man jo
udgifterne ved to husholdninger. Det må være det, der
er det afgørende, siger Jens
Højgaard, souschef i Ældre
Rådet.
Enhedslistens forslag om
nye regler på området afvises
ifølge Ældre Sagen af samtlige partier undtagen Liberal
Alliance.
Det kan man ikke forstå
i Ældre Sagen, som dagligt
modtager henvendelser fra
ældre, som er rådvilde over
reglerne på området.
- Vi er meget ærgerlige
over, at det ikke fik en mere
positiv modtagelse, for vi mener virkelig, at der er brug for
klarere regler på det her område, siger Jens Højgaard.
Administreres forskelligt
Men problemet er ikke uklare
regler. Det siger socialordfører hos Socialdemokraterne
Maja Panduro.
- Reglerne er relativt klare i
dag. Men problemet er, at de
har været administreret forskelligt og misforstået flere
steder, siger hun.
Ifølge Maja Panduro er arbejdet med formidlingen af
reglerne allerede i gang. Og
det er både rettet mod kommunerne og mod borgerne.
- Selvfølgelig skal du kunne
have en kæreste eller en god
ven uden at skulle gå og være
bekymret for, om man kommer i knibe af det, siger hun.
(ritzau)
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Drama på indlandsisen
er slut - alle er i mål
■■Grønlandsekspedition i mål efter en
hård slutspurt uden
søvn eller mad
En flok levende zombier.
Sådan beskriver fynske
Erik B. Jørgensen den flok
på 10 hårdt prøvede danske
eventyrere, som tirsdag morgen klokken seks lokal tid traskede ind i Isortoq by på den
grønlandske østkyst.
Efter 29 vågne timer, 68
kilometers skiløb gennem
knæhøje snedriver, en halsbrækkende nedstigning fra
indlandsisen, en lang vandretur over en tilfrosset sø
og op og ned ad et utal af små
bjerge, kunne flokken endelig
tirsdag morgen sætte sig op
i to lokale fangeres både og
lade sig fragte i land på øen
Isortoq. Sultne og udmattede efter den seneste måneds eventyr, som blev mere

Du kan læse mere om den seneste
måneds prøvelser og om, hvordan
Erik B. Jørgensen har forberedt deltagerne på turen på www.mitfyn.dk

■■Helt udsolgt. Tirsdag klokken seks lokal tid vaklede
deltagerne ind i den lille by
Isortoq på den grønlandske
østkyst - målet på en 600 kilometer lang tur på ski over
indlandsisen. Foto: Komud.dk

dramatisk, end nogen havde
forestillet sig. Den natur, som
deltagerne havde glædet sig
til at opleve, præsenterede sig
fra sin mest gruopvækkende
side.
I tre dage lå danskerne fanget i en orkanlignende snestorm, som kostede en brite
fra en anden ekspedition livet. I dagevis måtte gruppen

navigere i snehvid tåge, og
senest blev tidsplanen forsinket af 70 centimeter høje snedriver.
Forfulgt af dårligt vejr
- Vi havde intet tilbage. Jo,
nogle kiksekrummer, noget
chokolade og tre aftensmad,
som vi ikke kunne tilberede
uden brændstof, fortæller

Erik B. Jørgensen, som det
lykkedes avisen at træffe på
en satelittelefon i aftes.
Han fortæller, at alle er glade, men mærkede efter 600
kilometers vandretur gennem den nådesløse is-ørken:
- Man kan godt se, at folk
har været ude på nogle strabadser. De fleste humper lidt
rundt og stirrer tomt ud i luf-

ten. En har mistet al huden på
en tå, der er en, der har små
forfrysninger i fingrene, som
der er gået betændelse i, men
ellers har vi det godt. Vi er
glade, fortæller han.
Men netop som flokken er
kommet i sikkerhed, har nye
udfordringer meldt sig på banen.
De 10 danskere er i øjeblikket strandet i den lille by, da
adskillige flyvninger ud af
Grønland er aflyst.
- Vi er åbenbart forfulgt at
dårligt vejr. Der er helt kaos
herovre på grund af dårligt
vejr på kysten, men lige nu
håber vi at være hjemme i
Danmark på fredag. Der er
nogen der skal til bryllup på
lørdag, og folk vil efterhånden gerne hjem, siger Erik B.
Jørgensen.
Af Helle Kryger
hhyfyens.dk

Ingen kender det nødvendige antal nyttejob
■■Regeringen kan
ikke sige, hvor mange
nyttejob kommunerne skal oprette
til langtidsledige
dagpengemodtagere
Mellem 27.000 og 32.000
langtidsledige, som står til at
falde ud af dagpengesystemet, risikerer at skulle i nyttejob som eksempelvis gadefejer eller snerydder for at
kunne modtage den såkaldte
arbejdsmarkedsydelse i regeringens redningsplan for dagpengemodtagere.
Imidlertid ved ingen, hvor
mange nyttejob kommunerne skal oprette til de mange
langtidsledige. Beskæftigelsesministeriet oplyser, at der
ikke findes konkrete tal for,

hvor mange nyttejob der er
behov for.
De langtidsledige, der står
til at miste deres dagpenge,
har nemlig også mulighed for
at komme i enten virksomhedspraktik eller jobtilskudsordning. Og derfor er det
umuligt at sætte tal på, hvor
mange nyttejob kommunerne reelt skal oprette.
Arbejdsbevægelsens
Erhvervsråd er ikke overrasket
over, at der ikke findes nogle
konkrete tal - og ønsker heller
ikke at regne på tallet.
- Det er meget logisk. For
det første er det usikkert, hvor
mange der skal aktiveres, og
for det andet er det endnu
mere usikkert, hvor mange
der kommer i nyttejob, siger
direktør Lars Andersen.
Han mener, at mængden af
nyttejob afgøres af, hvorvidt
det lykkes de enkelte kommu-

■■Sneskovl, affaldsposer og havehandsker. Det er det udstyr,
regeringen vil have ledige, der står til at miste deres dagpenge,
til at bevæbne sig med, hvis de vil have adgang til den midlertidige ydelse, som regeringen har foreslået. Foto: Polfoto
ner at sende de langtidsledige
i praktik på virksomheder.
- Det afhænger helt af, hvor
god man bliver til at få det her
virksomhedspraktik til at fungere, så derfor er det enormt

usikkert, siger Lars Andersen.
Uanset hvor højt tallet for
nyttejob bliver, er det begrænset, hvor mange job på
særlige vilkår kommunerne
kan fremskaffe.

– et plus for alle abonnenter!

Det fortæller borgmester
i Aarhus Kommune Jacob
Bundsgaard (S), der er formand for arbejdsmarked- og
erhvervsudvalget i Kommunernes Landsforening (KL).
- Der er en øvre grænse for,
hvor mange vi kan tage ind på
særlige vilkår. Den grænse er
efterhånden ved at være nået
med de tiltag, der allerede er
taget, siger han.
Beskæftigelsesministeriet
oplyser, at man vil gå i dialog
med kommunerne om udspillet. (ritzau)
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