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Arbejdstiden nedsættelse, giver flere job:
I 1919 lød det 8 timers arbejde, 8 timers fritid og 8
timers hvile der skulle være mere frihed over eget liv.
I 1966 var arbejdstiden 45 timer, det har vi så fået os
kæmpet frem til efter mange seje kampe at
arbejdstiden er forkortet til de nuværende 37 timer.
I lang tid har det været Behandl os ordentligt mærkesag med nedsat arbejdstid, vi mener der er
mange fordele ved nedsat arbejdstid, 1. Mindre forurening, 2. En stærkere økonomi, 3. Bedre
ansatte, 4. Lavere arbejdsløshed/heller ingen arbejdsløshed, 5. Øget velvære, 6. Mere lighed
mellem mænd og kvinder, 8. Mere tid til familie, venner og naboer, 9. Mere kvalitet senere i livet, 10.
Et stærkere demokrati, 11. Indlemme folk i samfundet i sted for at skubbe dem ud, 12. Masse af
penge at spare, 13. Mere uddannelse efter du er kommet i arbejde. Det eneste vi har hørt som går
imod er det koster for meget at gennemføre nedsat arbejdstid.
Hertil kan Behandl os ordentligt kun sig vi går ind for mennesket er i fokus så skal økonomien nok
tilpasse sig.
Vi ved jo også at man køre forsøg i Sverige, der er endda private firma der har indført det.
LO i Norge går ind for 6 timers arbejdsdag, er LO i Danmark også klar til det?
Behandl os ordentligt har lagt mærke til noget glædeligt, ”at ungdomsfagbevægelsen går sammen
om kravet for 30 timers arbejdsuge med fuld lønkompensation. Det kunne være RIGTIG fedt hvis
toppen af den danske fagbevægelse vil være med på kravet. For vi trænger til visioner og større mål
i fagbevægelsen. Siger ungdomsfagbevægelsen”
Vi har sandeligt 2 partier i folketinger der også har gjort nedsat arbejdstid til et af deres
krav/varemærke.
Så alt i alt ser Behandl os ordentligt med glæde på nedsat arbejdstid, vi er flere der er med på
vognen og det er en rigtigt god ting, nu skal vi bare have den arbejdende befolkning til at gå ind for
nedsat arbejdstid, mon ikke det skulle være muligt når der gives kompensation for den nedsat
arbejdstid. Behandl os ordentligt håber vi i 2017 kommer et stort skridt videre mod nedsat arbejdstid.

Behandl os ordentligt er en af de meget få grupper så har
strammet reglerne endnu mere op i deres facebook grupper, Man
må opslå alt når det går ind under det gruppen handler om, vi er
seriøse derfor vil vi ikke have man blander alt i en pærevælling. Så
udvander det gruppens formål. Vi vil ej heller have man tilsviner
politiker, samt opslag med partipolitiske reklamer og enøjet politiske
vinkler, vi er seriøse og går efter sagen, oplyser om regler og
lovændringer i stedfor at stå ude i vejkanten og råbe røv.

Er du en af dem hvor kommunen forlanger tilbagebetaling for af for
meget udbetalt i børne- og ungeydelse i forbindelse med
fripladstilskud i 2015
Der er kommet en principafgørelse vedr. dette fra Ankestyrelsen,
men den er kommunerne åbenbart ikke helt tilfreds med. Læs mere
om det her og læs Ankestyrelsens afgørelse

HUSK altid hvis kommunen spørger dig om noget de vil vide om dig og
din familie, så spørg altid kommunen/sagsbehandler hvor de har
lovhjelm til at spørge om de spørgsmål, først når du har fået en
tilbagemelding om de har lovhjelm til det, samt du har set lovteksten,
kan du så svare dem, ellers ikke.

Denne påstand tro Behandl os ordentligt ikke helt på,
men vi er sikker på den arbejdende befolkning læser og
tro det er alle kontanthjælpsmodtager som kan løfte sig
selv op i håret, sådan funger verden ikke helt.
Nu bliver det nemmere at få de mest udsatte
kontanthjælpsmodtagere i arbejde.
Sådan lyder det fra forskerne bag det hidtil største
forskningsprojekt på området.
Kontanthjælpsmodtagerne skal ganske enkelt udfylde
et spørgeskema hver tredje måned, hvor de vurderer
deres egne evner inden for 11 specifikke områder. -Det
er blandt andet, hvor meget de selv tror på, at de kan komme i arbejde, hvor gode de er til at stå op
om morgenen, og hvor gode de er til at tale med andre mennesker. Læs mere

Det vil vi nok mene ikke er i orden, hvis du får afslag på en arbejdsskade tager det 9
mdr. for man derimod annerkendt varig men tager det 28 mdr. Inden borgeren får
besked.

Engang i 2017, så er det 10 år siden vi fik de lovpligtige handicapråd,
men desværre har det vist ikke at være en fordel for de handicappede, da
det hele er gået op i økonomi og dermed besparelser og ikke i
fagligheden. - De frivillige som sidder i handicaprådene rundt om i landet
har kæmpet, men der er meget svært når de er oppe imod
bestyrelsesmedlemmer som er ansat af kommunerne og andre som
sidder i byrådet. Læs mere

Se hvorfor man ikke "bare" skal tro ens forsikringsselskab vil en det
bedste og åbenbart slet ikke pensionsforsikringer: Knud Eriks kone
døde: Selskab pressede hende til at ændre pension
Efter fem års sag mellem enkemand Knud Erik Dalgaard og hans
afdøde kones pensionsselskab har han endelig vundet. Det giver mig
trøst, fortæller han.
Efter afsløringerne af de uhyrlige
arbejdsforhold for personale og patienter er
der sket visse forbedringer. Det sker efter en
tilsynssag konkluderer at sygehusledelsen
på Sjællands Universitetshospital Køge og
afdelingsledelsen på anæstesiologisk
afdeling har handlet kritisabelt, men
sygeplejerskerne bliver frikendt for ansvar.
Sygehusledelsen i Køge har nu måtte
afsætte 12,8 millioner kroner årligt for at
forbedre forholdene på intensivafdelingen
med blandt andet en ekstra seng og mere
personale, og det glæder sygeplejerskerne.

Her er så hvad Dansk erhverv mener om gensidig
forsørgerpligt: ”Det er godt, at vi nu har rettens ord for, at
der ikke er noget juridisk til hinder for, at vi har gensidig
forsørgerpligt. Det var fornuftigt, at et flertal i Folketinget i
2013 sidestillede ægtefæller og samboendes
forsørgerpligt, da det betød et større incitament til at tage
et job,” siger Peter Halkjær, arbejdsmarkedspolitisk
chefkonsulent i Dansk Erhverv.
(Behandl os ordentligt må sige det var måske bedre Dansk Erhverv viste de tager ansvar og går ind
for nedsat arbejdstid så der bliver flere ordinære job, i sted for de malker statskassen for milliard når
de udnytter alle praktik/arbejdsprøvning/løntilskud o.s.v.)
Husk når du læser denne historie
Det er meget langt fra alle der kan gøre det Jannie har gjort
Og desværre er der rigtigt mange som tænker efter at have læst denne artikel. Ok de
kan jo bare tage sig samme hvis deres live er gået skæv, men så enkelt er livet ikke.
Vi skal være lykkelig hver gang vi får nogen tilbage til livet samt ikke glemme dem
det ikke lykkes!!! Læs mere

Hvorfor er spektakel på øverste etage et tabu?
Et luksusdrug, ”lykkepillen”, den nemme løsning. Det er misvisende,
stigmatiserende ord, som hverken er medicinen eller de mennesker, der
behøver den, værdig. Så skal vi tale sammen om det, der er svært og spørge:
Hvad er din historie? Her er min.

Det har Behandl os ordentligt mærket gennem længere tid, vi tro det er
fordi folk bliver mere og mere skeptisk over for det offentlige system.
Borgere søger frivillig retshjælp i stedet for offentlig
Hos Rådet for Socialt Udsatte finder man det paradoksalt, at færre benytter
offentlig retshjælp.
Andelsorganisering på vej frem:
Thorup Strand Kystfiskerlaug, de folkeejede dagligvarebutikker på
11 småøer og Vestervig Byfornyelse er alle eksempler på den nye
andelsorganisering, som Landdistrikternes Fællesråd og
landdistriktsforsker Hanne Tanvig fra Københavns Universitet
mener, er begyndt at spire frem rundt omkring i landet.
Samtlige medarbejdere i Københavns Kommune skal i
fremtiden have mulighed for at skrue op eller ned for deres
arbejdstid – og dermed lønposens størrelse.
Det mener sundheds – og omsorgsborgmester Ninna
Thomsen (SF), som i februar vil stille forslaget i
Borgerrepræsentationen, og både (A), (Ø) og (B)
proklamerer nu, at forslagets takter er interessante.
Dermed kan Københavns Kommune blive den første
Herhjemme, som indretter et fleksibelt arbejdsliv for mere
end 45.000 medarbejdere.

Efter 17 år ser det ud til at være slut for det venstreorienterede
netmedie Modkraft.
På sin hjemmeside skriver Modkraft, at det lukker ned, fordi ejeren
Monsun ikke længere vil bruge sit overskud på at drive Modkraft videre.
"Det er med blødende hjerte. Men det er den beslutning, der er taget af
Monsuns medarbejdere," skriver ledelsen ifølge Modkraft.
"Så medmindre der falder penge og de helt rigtige mennesker ned fra
himlen til at drive projektet videre, må Modkraft lukke i meget nær fremtid,"
hedder det. Læs mere
Mere end otte ud af ti laboranter, ingeniører, elektrikere og
andre lønmodtagere føler sig fagligt rustet til at få et nyt job, hvis
de mister deres nuværende arbejde.
En ny opsigtsvækkende undersøgelse, som Analyse Danmark
har gennemført for Ugebrevet A4, viser, at danske lønmodtagere
er selvsikre og stoler på, at deres faglige kompetencer rækker til
at klare sig på et arbejdsmarked i opbrud på grund af den fjerde
industrielle revolution.
Ifølge undersøgelsen vurderer 84 procent af alle lønmodtagere,
at deres faglige kompetencer i høj grad eller i nogen grad rækker
til at få et nyt arbejde, hvis de mister deres nuværende job. Kun 13 procent vurderer, at deres faglige
kompetencer slet ikke eller i mindre grad er gode nok til at få et nyt job, hvis de bliver arbejdsløse.
Samtidig viser undersøgelsen, at ikke en gang hver fjerde danske lønmodtager – nemlig 24 procent
– har været på efteruddannelse i 2016. Læs mere
Inklusion eller ej? Forældre frygter børn kommer i klemme:
- Vores bekymring er i allerhøjeste grad, at vores børn kommer i
klemme og bliver taget som økonomiske gidsler, hvor det er
skolens økonomi, der beslutter, om et barn kan få et
specialtilbud eller ej, siger Marlene Qvist Simoni, som selv er
mor til to børn med ADHD.
Hvis en ny visitationsmodel bliver vedtaget tirsdag i
Skoleudvalget i Aalborg Kommune, vil det betyde, at det er
skolerne selv, der skal betale for specialundervisningen. I dag
er det Skoleforvaltningen som administrerer pengene.
I oplægget til den nye model står der, at specialtilbud til et barn uden for den almindelige skole
koster 318.000 kroner om året. Læs og se mere
- Jeg har været stiknarkoman, ja. Hash har jeg røget, siden jeg var bette. Og
alkohol ...
Den 49-årige Gadens Stemmer-guide, Sami, holder en af sine få pauser og
tager en ordentlig slurk af sin dåse Bavarian 0,0 pct.
- ... Alkohol er jeg storforbruger af. Bare ikke i dag og resten af mit liv ...
Hun slår et raspet grin op og sætter det ene ben foran det andet i et heftigt tempo. I retning mod Den
Brune Kødby og de steder, hun kom som hjemløs og stofmisbruger.

Ekspert om rekordlav kriminalitet: Unge bliver i stedet syge af
stress og angst
De unge 14 - 15 årige begår mindre kriminalitet, men er blevet så
ambitiøse og seriøse, at de bliver syge i stedet. Læs mere

Alle spørgsmål vedr. andre personer om det er ens børn eller mand/kæreste,
så må man ikke fortælle det, da det er strafbart at udbrede persondata om et
andet menneske, så derfor har kommunerne ikke lovhjemmel til at få besvaret
spørgsmål eller indhente viden om anden person ved at spørge en og man kan
heller ikke give tilladelse til at kommunen kan indhente oplysninger om anden
person for her skal kommunen slev tage kontakt til vedkommende kommunen
ønsker oplysninger om.
Kommunen kan dog til enhver tid benytte sig af de oplysninger som allerede er
tilgængelige pga. samkørsel af offentlige oplysninger.
Det vil sige kommunen må ikke spørge dig om andre færden og gøremål fx om
ægtefælle drikker og hvor meget eller om ægtefælle eller børn er meget syge og
om hvad de fejler mv. Det er alle spørgsmål som er op til borgeren selv at svare på, hvis denne
ønsker dette. - Er du i tvivl om de må spørge så sig du vil have svar af kommunens jurist om
kommunen har lovhjemmel til at få svar på de spørgsmål, men husk at være meget præcis
Svaret fra juristen skal være behæftet med love og forklaring ellers er svaret ikke gyldigt
I gamle dage kaldte man dem sindssyge
Ifølge Psykiatrifonden vil hver anden kvinde
mellem 18 og 34 år og halvt så mange mænd i
samme alder blive ramt af psykiske problemer,
og i løbet af 1 år vil ca. 20% af befolkningen
have psykiske symptomer svarende til
kriterierne for en eller flere psykiske
sygdomme. Det svarer til 700.000-800.000
voksne danskere. Nogle af dem vil aldrig blive raske. Mange af dem går rundt blandt os og lever
nogenlunde almindelige liv. I gamle dage kaldte man dem sindssyge. Vi kalder dem Rico, Mie,
Maria, Louise og Jacob. De lever med deres sygdomme og forsøger hver dag at få det lidt bedre.
Læs mere
ARBEJDSTID: Arbejdspladser afprøvede 30 timers ugen. Sådan gik
det. - Flere arbejdspladser i Danmark og Sverige har forsøgt sig med
30 timers arbejdsuge. Det gør medarbejderne mere glade og mere
effektive. Én virksomhed melder om en periode med forbedret
bundlinje. En anden virksomhed blev født med seks timers
arbejdsdag. På et plejehjem kom der røde tal på bundlinjen. Læs
mere
SLIP ANGSTEN
Angst rammer hver femte dansker i løbet af livet. Angst er en usynlig folkesygdom,
som få tør tale om, og derfor er der mange, som ikke får kvalificeret hjælp. I stedet
lader de angsten sætte begrænsninger i deres liv. Kanal 4 og Psykiatrifonden bryder
tavsheden om angsten i fire nye tv-programmer. Læs mere
Bliv medlem af denne gruppe og deltag i debatterne.
Stil spørgsmål hvis du har den slags, fortæl evt. Om hvad du
har oplevet.

Stiller vi for høje krav til vores børn? - Cabrina er 15 år og har
hovedpine hver dag
15-årige Cabrina Christiansen er en af mange børn, som lider af
spændingshovedpine eller migræne. Læs mere

