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http://www.behandlosordenligt.dk/

1.Video:
Mor, far og to børn: Vi må 'skralde' for at overleve, Kristina Eversen er for syg til at arbejde, og går
nu kraftigt ned i kontanthjælpsydelse: - Vi må skralde for at overleve, siger hun :
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article2184385.ece
En ny kontanthjælps-reform er lige på trapperne. Men den skaber allerede nu masser af forvirring
og frustration: http://www.tv2fyn.dk/article/442015:Kaotisk-kontanthjaelpsreform
Kontanthjælpsmodtager:
Nedværdigende at samle hundelorte op:
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnyhederne.tv2.dk%2Fsamfund%2F2014-0109-kontanthj%C3%A6lpsmodtager-nedv%C3%A6rdigende-samle-hundelorte-op-0&h=LAQGLM-b4

Webinar om kontanthjælpsreformen:
http://youtu.be/-XYroQ1D2Lk
Når gode mennesker handler ondt
-- Positivt sprogbrug: http://youtu.be/08pQtt9ggFM
Reklame for "BOO":
http://youtu.be/dl25QBdPI1k

2.Udspil fra Carsten Koch udvalg: http://www.behandlosordenligt.dk/296925227

3.Læsebreve/artikler oplysning der kan være vigtigt:
http://www.behandlosordenligt.dk/45952770/1644273/posting/er-det-endnu-et-bevis-på-atfagbevægelsen-og-politiker-rykker-tætter-sammen-i-akademiker-enevældet
Dårligt uddannede jobkonsulenter kommer ikke af sted på efteruddannelse:
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article2184533.ece
Nu siger Christian Juhl det samme som vi har sagt i lang tid:
http://arbejderen.dk/l%C3%A6serbrev/lad-os-dele-arbejdet
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202561962037506&set=gm.10152543248097907&
type=1
http://modkraft.dk/blog/anna-rytter/nyttejobs-skr-mmejobs

4.-

Steffen Hansen er klar igen:
http://www.behandlosordenligt.dk/296925226/1674064/posting/hundelortesamler-ogvandpyttetømmer

5.Om borgere må foretage båndoptagelse af samtale, de selv deltager i:
http://www.euo.dk/dokumenter/ft/paragraf_20/alle/20034066/

6.Oplysning:
https://www.facebook.com/download/259158040916873/Fradrag%20for%20befordring%20mell
em%20hjem%20og%20arbejdsplads.pdf
https://www.facebook.com/download/1390478841211272/Du%20opbruger%20din%20ret%20til
%20uddannelsesydelse%20efter%201.%20januar%202014.pdf

7.Demonstration for genindførsel af velfærden over hele landet:
https://www.facebook.com/events/612836242137565/
https://www.facebook.com/events/571677772916721/
https://www.facebook.com/events/492588360852552/
https://www.facebook.com/events/580175158724435/
https://www.facebook.com/events/422661737867596/permalink/423236121143491/
https://www.facebook.com/events/199691940227615/

8.Sådan er det at komme på hospital: http://youtu.be/tq7iB8lUGmo

9.Vi er enig med Carsten Koch om at refusionssystemet skal ændres: Carsten Koch-udvalget mener, at
aktiveringsinstrumenter generelt har en effekt. Offentligt løntilskud er dog ikke en af dem.
Koch-rapport
Leveret af Nyhedsbureauet Newspaq
Rapporten kommer egentlig først i uge 9, alligevel har politikere, arbejdsmarkedets parter og
mange andre i de seneste dage kritiseret forslagene, som Carsten Koch-udvalget vil komme med.
Det eneste, der har problemer, er offentlig løntilskud.
Carsten Koch
Selv har den tidligere skatte- og sundhedsminister Carsten Koch afvist at svare på kritik indtil
fremlæggelsen, men ved en konference om beskæftigelse i Ingeniørforeningen i dag er lidt af sløret
alligevel løftet.

Blandt andet siger han, at alle aktiveringsinstrumenter har en effekt - med én undtagelse.
- Det eneste, der har problemer, er offentlig løntilskud. Der har man ikke kunnet finde nogen positiv
effekt ved. Men man kan jo godt, som nogle forfattere er inde på, tale om, at der er andre hensyn,
der taler for, at offentligt løntilskud er en måde at inkludere på, at få nogle væk fra gadehjørnet,
kriminalitet og så videre, siger Carsten Koch ifølge Politiken.
Beskæftigelsesudvalget skal komme med svar på, hvordan ledige hurtigst muligt kommer i
beskæftigelse. Det samlede arbejde bliver fremlagt ved et pressemøde sandsynligvis 25. februar.
/Newspaq/

10.Nu synes jeg det er på tide vi deles om det arbejde som er her og nu:
http://www.tv2oj.dk/artikel/198183:Aarhus----Unge-skal-rydde-sne

11.Oplysning: I Lov om Senior job står der flg i kap.7: Kapitel 7 Merbeskæftigelse § 14. Ansættelse af
personer i seniorjob skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte i den pågældende
kommuna-le virksomhed. Ved nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse i forhold til den normale
beskæftigelse hos den kommunale virksomhed. Senior job er at sammenligne med folk i løntilskud.
De skal løse opgaver, som ellers ikke ville være løst.

12.Åbent eller lukket?: https://www.facebook.com/groups/279001142906/ Der har været meget snak
om gruppen skulle være lukket eller åbent? Vi holder en vågent øje med gruppen men ind til videre
forbliver gruppen åbent, fordi vi vil samle så mange som muligt… Og selv om gruppen er lukket kan
der også kommer folk fra kommunen ind i gruppen.. Skulle du/I have noget som I gerne vil have
med i gruppen men ikke selv vil lægge ud så send en PB så lægger vi det ud …

M.v.h.

http://www.behandlosordenligt.dk/
Håber i alle vil være med til at samle folk i "BOO" så vi bliver endnu stær

