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Om Behandl os ordentligt:


Hent flere oplysninger her: www.behandlosordenligt.dk



Vores Facebook grupper:
http://www.behandlosordenligt.dk/36438544



Håber i alle vil være med til at samle folk i ”BOO” så vi bliver endnu stærkere



Bliv medlem video http://youtu.be/18aik0OC8Sg



Vigtigt altid gratis at være at medlem, få info, stille
spørgsmål om de problemer man har.



Brug vores logo/folder



Vi søger efter Frivillige se her.



Kontakt Behandl os ordenligt



Her kan du hente en Behandl os ordentligt logo til din facebook profil billede: Se mere her

Nyt fra støtteforeningen ”Hjælp til Hjælp”:


"Hjælp til Hjælp" er en støtteforening til non profit
græsrodsbevægelsen "Behandl os ordentligt", for at blive
medlem af Støtteforeningen skal du først blive gratis
medlem af Behandl os ordentligt.

 Meld dig ind i foreningen her: Medlem = 100.00 Kr. -

Støttemedlem = 50.00 Kr. - Donationer modtages fra
butikker, virksomheder, fagbevægelsen, personer Reg:
9312 Konto: 0 000 406 902.



Køb vores T-shirt, Rundhals sweater, Hættetrøje:
http://www.behandlosordenligt.dk/41537222

Sket i ”Behandl os ordentligt siden sidst:


Så blev vi 5 år:
19. april - 2010 starte Behandl os ordentligt den første
møde var der 15 personer, så er det gået slag i slag siden,
i dag er vi bakket op af 30.000 personer..
Der er holdt møder med politiker, fagbevægelsen, medlemmer, valgmøder, debatter, diverse Tv og radioprogrammer har vi gennem tiden medvirket i…
Har hjemmeside www.behandlosordenligt.dk den er 4 år
og har for nogen tid siden rundet 1. million hits.
Vi har masse af facebook grupper
http://www.behandlosordenligt.dk/36438544 hvor folk kan
fortælle hinanden hvad de har været ude for samt hjælpe
andre ved at fortælle hvad man selv har gjort som har
hjulpet i et klemt situation..
Vi har nogle mærkesager vi gerne vil have gennemført i
fremtiden, arbejdstidsnedsættelse/arbejdsdeling det vil
med øjeblikkeligt virkning skabe en masse ordinære job
som vi har rigtigt meget brug for…
Vi mener også når man er født har man ret til en ordentligt
liv til man ikke er her mere, vi så gerne der var jobgaranti
til alle der kan arbejde samt en menneskeværdigt liv til
dem der er ramt at sygdom, nedslidning ”ingen” skal henvises til fattigdom og hjemløs.
Mener alle politiker som sætter der fødder på Christiansborg burde være udstyret med en social forståelse samt en
retskaffenhed som vil få dem til at kæmpe for love og regler bliver overholdt i samtlige kommuner i Danmark.
Vi informer om alt der kan have interesse for vores medlemmer gennem nyhedsbrev, vi hjælper folk med oplysninger som evt. kan hjælpe dem når de er til møde med
kommune, jobcenter og sagsbehandler, vi informer folk om
hvad partier, politiker laver af gode samt dårlige ting uanset hvad parti eller politiker det er, Vi kan ikke købet til at
tie.
Vi er ikke partipolitiske!! og det går mig meget hårdt op i
vi ikke er, men selvfølgeligt arbejder vi i politik arbejdsmarkedspolitik og socialpolitik, vil altid kæmpe og bakke
op om ting der gør livet lidt bedre for vores medlemmer.
Håber vi fremover kan få gang i nogle projekter som kan
hjælpe vores medlemmer der arbejdes på flere.
Vil ”I” vise os støtte og opbakning så tilmeld jer nyhedsbrevet samt blive sympatisør.
Søndag den 19.april – 2015 bliver vi 5 år.
Aldrig har der været mere brug for os, tro desværre der
fremover bliver endnu mere brug for os, vi vil gøre hvad vi
kan for at ændre tingene til det bedre. ”Styregruppen”

Læsebreve/artikler: som kan være gode oplysninger:














Unge med ufaglærte forældre har fået sværere ved at
bryde den sociale arv, skriver Jyllands-Posten torsdag med
henvisning til en ny analyse fra Arbejderbevægelsens
Erhvervsråd (AE). Læs mere
INGEN TOILETTER I TOGENE: Passagerne skal huske at
tisse, inden de hopper på toget. Det er fremtiden, når
Aarhus Letbane bliver indviet. For eksempel på den 110
km. lang strækning mellem Odder og Grenaa vil der ikke
være toiletter i togene. Se video og læs mere
Arbejdslivet har erobret hele mennesket og derfor
forsvinder indlevelsesevnen. Den beror nemlig på, at man
har tid og ikke ser verden gennem en computerskærm,
siger Asger Baunsbak-Jensen. Læs mere
Psykolog Anna Bjerre oplever et stigende antal unge, der
er afhængige af at få "likes" af deres billeder på sociale
medier. - Det er ikke et problem at ønske sig anerkendelse, men det er et problem, hvis man bliver for afhængig af
det. Sociale medier skal være en form for underholdning,
men aldrig noget der definerer os som personer, siger hun.
http://dr.dk/l/1gA
Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har vedtaget
arbejdsmarkedspolitikken »Vækst på et arbejdsmarked for
alle«. Læs mere
Et flertal uden om regeringen nægter at gemme ulovligt
indsamlede sundhedsdata i Rigsarkivet. Kulturministeren
fastholder, at det ikke er muligt at slette. Læs mere
Frederiksberg Borgerliste har talt med en kontanthjælpsmodtager og set dokumentation for dennes sag mod Frederiksberg Kommune, samt ankestyrelsens afgørelse.
Denne sag kan skabe præcedens. Herefter kan det klart
fastslås: - Kontanthjælpsmodtagerens sag stod på i over et
år. Der kom for alvor skred i sagen efter, ankestyrelsen
havde talt, hvorefter Frederiksberg Kommune ikke kunne
andet end at bevilge pengene til tandbehandling. Beløbsrammen var på omkring 40.000,- kr. og denne behandling
var absolut nødvendig. - Forløbet kort: Kontanthjælpsmodtageren søger enkeltydelse til tandlægehjælp i starten af
2014, men får afslag et afslag fra kommunen og søger
derfor igen. - Kommunen revurderer sagen, som igen ender med et kommunalt afslag. Kontanthjælpsmodtageren
går derfor videre med sagen til AnkestyrelsenAnkestyrelsens behandling varer omkring ti måneder før der kommer
svar fra Ankestyrelsen til Frederiksberg Kommune.
https:/Læs mere

Oplysnings video:


"Det er ikke nok at håbe" er en kampagnefilm, der sætter
fokus på, at alt for mange mennesker dør af narko. Nogen
bør gøre noget, og du kan gøre noget ved at sprede budskabet om, at dette vedrører alle.
https://youtu.be/df_PcdTjHtc



Hvis du er på dagpenge, sygedagpenge eller barselsdagpenge, så kan du være berettiget til særlig støtte i Aktivlovens § 34.. video



Hjælp fisken, når du gør forårs rent:
https://youtu.be/BknSSdUEz5o



Heidi fortæller om hendes langvarige hjernerystelse i Go'
aften Danmark. https://youtu.be/u3C6fnBxqFc



Video om DA forslag om at sætte alle overførelses kraftigt
ned



Offentliggjort den 08/04/2015
Vollsmose pigen Irena Krasniqi der selv har haft en hård
opvækst med sygdom og mobberi er kommet videre i livet
ved at tænke positivt og være noget for andre. Nu har hun
skrevet en sang til fordel for Sclerose foreningen.
https://youtu.be/vR-ZozGgWpY



Den 57-årige murerarbejdsmand Morten Krogh er ikke begejstret for økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards forslag om at hæve pensionsalderen til 68 år. Læs
mere og se video



Der giver stof til eftertanke.
https://www.dr.dk/tv/se/epigenetik/epigenetik-hvordanmad-pavirker-vores-gener



Film om ensomhed: Se filmen

Diverse om sygdom:


Kommuner melder syge borgere raske. - Det
sker ifølge forbundene, fordi reformen af sygedagpenge har skærpet kommunernes vurdering
af, hvornår man er rask nok til at gå på arbejde.
Det betyder, at kommunerne melder syge borgere raske, lyder kritikken. Læs mere



Kan syge mennesker regne med, at politikerne ved, hvad
de beslutter? Kan syge mennesker stole på, at forvaltningen ikke bare kører sit eget friløb? Kan syge mennesker overhovedet forvente, at pressen interesserer sig
for andet end indholdsløse overskrifter, og handler de
syge menneskers interesseorganisationer overhovedet i
deres interesse?
http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1289



Skal den praktiserende læge sende alle patienter med
ambulance til kræftafdelingen, når de møder op med
smerter i ryggen? Nok ikke. Men alt for mange cykler
stadig rundt i sundhedssystemet og venter i månedsvis
på at få stillet den rigtige diagnose. Bente StenderPetersen var én af dem. Læs mere



I flere år led 22-årige Josefine Fristed voldsomt af en spiseforstyrrelse. For få uger siden begik hun selvmord efter
forgæves at have tryglet Region Hovedstaden om hjælp.
Læs mere



Christian Andersen blev anbefalet af sin læge at få lappet
en udposning i hovedet. Det var normal procedure og i
langt de fleste tilfælde et ufarligt indgreb. Christian Andersen var ikke vild med det. Han frygtede, at noget ville
gå galt, men lægen overbeviste ham i sidste ende. Det
lægerne ikke havde forudset, var, at Christian Andersen
uheldigvis fik en blodprop i hjernen lige efter operationen, og i flere minutter var hjernen uden ilt. Læs mere



I over en måned har Charlotte Geil ligget i sengen pga.
en uhelbredelig sygdom. Kommunen har endnu ikke taget stilling til, om hun kan få hjælp til at komme op. Læs
mere og se video



- Det er en trist sag, og den viser, at regionen ikke tager
problemet med spiseforstyrrelser alvorligt, mener sundhedsordfører for Dansk Folkeparti Liselott Blixt. Læs mere



Sagerne hober sig om omkring Jobcenter Fredericia, hvor
syge og ledige bliver ofre for langsom sagsbehandling, der
forværrer deres sygdom og mulighed for at komme tilbage
til arbejdsmarked. Alligevel fortsætter nogle sagsbehandler
i kommunen, denne umenneskelige behandling af borgerne, der strækker sig over en årrække. Der er stadig borgere i kommunen, der har ventet i over 7 år på en afslutning
af deres sag, men som af ukendte årsager bare bliver
trukket i langdrag. Et umenneskeligt kommunalt system,
der medfører ikke blot store menneskelige konsekvenser,
men også store økonomiske tab for den enkelte borger.
Læs mere



Det tog fire måneder og kontakt med mere end 20 læger
før diagnosen blev stillet: Margit Plambeks »løbeskade«
var i virkeligheden aggressiv knoglekræft. Læs mere



Lyden af smadret glas rev hende tilbage til virkeligheden.
Linda Jensen var gået til ro, men hun kom hurtigt på benene igen, da kælderdøren smækkede hårdt. Hun tog joggingbukser og T-shirt på og skyndte sig ud i november
natten. - »Der sad han, ude foran indkørslen ved cykelstien,« fortæller Linda Jensen. Hun gik hen til sin søn. »Grrrr! K-k-kommer nu! Gå!« skreg han ad hende. Fråden
stod ham om munden, og de tidligere så muntre øjne var
vilde. - »G-GÅ!« - »Jeg blev rigtig bange. Ikke for min
dreng, men for at han skulle løbe væk,« siger Linda Jensen. Læs mere

Arbejdsløse:


Det sker i Sverige: SFA er hævet i september. Det hedder SVT, og ekko kilder bekræfter nyheden. Det betyder
en forøgelse af den maksimale dagpenge fra de nuværende 680 kroner til 910 kroner. Læs og hør mere



Dansk Arbejdsgiverforening er kommet med et forslag på
28 punkter, som på mange områder er et opgør med det
sociale system og de sociale ydelser herhjemme.
Forslaget er udarbejdet efter svensk forbillede og peger
på, at danskerne skal arbejde mere. Det betyder blandt
andet, at der skal skæres i kontanthjælpen, og at flere førtidspensionister skal tilbage på arbejdsmarkedet. I alt skal
85.000 danskere i arbejde, og det vil skaffe Danmark 60
milliarder kroner, ifølge Dansk Arbejdsgiverforening (DA).
Læs mere … HUSK det er et forslag!!
Her kan man se hvor DA mener der skal ske ændringer. En
lang række sociale ydelser bør ifølge Dansk Arbejdsgiverforening skæres markant ned. - Dansk Arbejdsgiverforening (DA) foreslår i et notat 28 reformer af alt fra førtidspension over sygedagpenge og fleksjob til kontanthjælp. Her kan du se konkrete ændringsforslag på en række sociale ydelser: * Kontanthjælp for forsørgere over 30 år - Nuværende ydelse: 14.416 kroner - DA-forslag: 13.515 kroner * Kontanthjælp for ikke-forsørgere over 30 år - Nuværende ydelse: 10.849 kroner - DA-forslag: 9041 kroner *
Førtidspension - Nuværende ydelse: 17.987 kroner - DAforslag: 13.515 kroner * Sygedagpenge for ledige - Nuværende ydelse: 17.987 kroner - DA-forslag: 13.515 kroner * Sygedagpenge for beskæftigede - Nuværende ydelse:
17.987 kroner - DA-forslag: 17.987 kroner. * Job afklarings ydelse **Nuværende ydelse: 14.416 kroner - DAforslag: 13.515 kroner * Ledighedsydelse** Nuværende
ydelse: 15.947 kroner - DA-forslag: 13.515 kroner * Ressourceforløbsydelse** Nuværende ydelse: 17.987 kroner –

DA - forslag: 13.515 kroner og endnu en gang det er et
forslag …



Hallo hvor kom denne ide lige fra?
Behandl os ordentligt har sagt og kæmpet for dette i snart
5 år, vi ved godt træerne ikke gror ind i himlen, men det
er en god ting vi får gang i debatten!!
Hurtigere genoptjening af dagpengene. Jobrotation, løntilskud og virksomhedspraktik skal tælle med ved genoptjeningen. Unge skal have samme ydelse som ældre. Maksimum-beløbet for dagpengene skal være højere. Og der
skal indføres en jobgaranti.
Behandl os ordentligt siger så mangler vi lige nedsættelse
af arbejdstiden, fordi det vil her og nu give mange ”rigtigt”
mange ordinære job og det er jo det vi mangler
Læs mere



Der er forskellige ønsker om arbejdsløsheden: Læs mere



HJØRRING: I forbindelse med den ændrede struktur på
skole- og dagtilbudsområdet i Hjørring Kommune er 73
medarbejdere mandag blevet varslet opsigelse på grund af
arbejdsmangel. Den nærmere fordeling ser således ud:
30 lærere og børnehaveklasseledere
28 pædagoger
3 pædagogmedhjælpere
12 teknisk servicepersonale. Læs mere

Kontanthjælp:







Mange unge ledige kan kræve tusindvis af kroner udbetalt
fra kommunerne med tilbagevirkende kraft. Læs mere
Hvor andre kommuner kæmper en brav kamp for at
tiltrække veluddannede og ressourcestærke borgere, går
Hjørring Kommune imod strømmen. - De lokale
virksomheder kommer nemlig til at mangle arbejdskraft
inden for de næste år, og derfor er kommunen gået på jagt
efter kontanthjælpsmodtagere, som har lyst til at slå sig
ned i det nordjyske og arbejde. Det skriver dr.dk. Læs
mere
53-årige Alice Grobb forstår ikke meningen med DA's forslag om at skære i kontanthjælpen. Hun har 1.500 kr til
sig selv om måneden og må ofte gå i affaldscontainere for
at få mad på bordet. Læs mere
Her er noget angående formue og børneopsparing: Inden
man får børneopsparingen, så skal man selvfølgelig oplyse
kommunen om det. - Men hvis man er hjemmeboende,
kan man fortælle at pengene skal bruges til indskud når
man skal flytte hjemmefra. - Så er der en chance for at
kunne beholde mere end de 10.000 man normalt må have.
- En anden mulighed er, hvis man er uddannelsesparat, så
kan man argumentere med, at pengene skal bruges til
studiestart. - Kan ikke love at alle sagsbehandlere/kommuner godtager forklaringen, men det kan måske
redde nogen børneopsparinger. - (hvis det er oppe i de
30.000+, kan den forklaring nok ikke dække hele beløbet)



Flere får nu penge tilbage på grund af fejl i sager om kærestepenge. En af dem er Charlotte Poffler. Hun er en af de
få, der også får omkring 2.000 kroner tilbage i renter for
det år, kommunen har holdt hendes penge tilbage.
Over 19 millioner er der efter det seneste skøn betalt tilbage til arbejdsløse på grund af kommunernes fejl i sager
om kærestepenge. Læs mere



Offentliggjort den 19. apr. 2015. - Enhedslisten har igen
forgæves prøvet at overbevise de øvrige partier i det politiske udvalg for socialforvaltningen, om at følge Ankestyrelsens afgørelse om genbehandling af den gensidige forsørgerpligt for samlevende på kontanthjælp.
Men nu skal sagen i byrådssalen efter at beskæftigelse minister Henrik Dam Kristensen har bedt kommunerne om en
redegørelse og påpeget at Ankestyrelsen er den højeste
myndighed. https://youtu.be/pJrnEwrzIbU

videoer om rehabilitering:


Se fem videoer om rehabilitering. - Kommunerne praktiserer rehabilitering, men hvad dækker det egentlig over? Se
videoer om rehabilitering, hvor fem kommuner selv forklarer, hvad rehabilitering er, og hvordan de gør.
Kerneopgaven og rehabilitering
https://www.youtube.com/watch?v=yX6pSjsVxEo



Hjemmetræner: Video



Rehabiliteringsmøde i et jobcenter
https://youtu.be/DCOM0eGZXvA

 Hvordan et rehabiliteringsforløb foregår i praksis.
https://youtu.be/YnPemzn7SjI

 Mød Borhild Oltmann fra Aabenraa Kommune, der fortæller, hvad hun har fået ud af rehabilitering.
https://youtu.be/yX6pSjsVxEo

Se kun ned på folk, når du hjælper dem op !!!

Førtidspensionister:
Susanne Jensen kan ikke se, hvordan hun skulle kunne



leve, hvis førtidspensionen bliver sat ned med 4000 kroner om måneden, som Dansk Arbejdsgiverforening foreslår. Hun kalder forslaget for skamfuldt. Læs mere


Høring om fleksjob- og førtidspensionsreformen. Se og
hør høringen



Kan det virkelig være rigtigt vi er nået hertil: Læs mere



Claus Jansson skriver: Os med skjulte smerter har
også følelser. - Vi råber ikke AV, hvis vi får et kram,
selvom vi har mange smerter – bare krammet er lige så
blidt, som de kærtegn vi giver folk vi elsker og synes
om. - Vores smerter går ikke væk ved at vi holder dem
for os selv, og selvom de ikke forsvinder, når du spørger
indtil dem, så hjælper din omsorg – for så ved vi at andre ønsker os det bedste. - Kroniske smerter bliver aldrig vores ven uanset hvor mange læger, sagsbehandlere og eksperter der siger det – men vi kan lære at leve
med selv den værste fjende, for vi har intet andet valg. Og selvom vi har ondt, så vil vi meget gerne dele vores
gode humør med andre – for latter, fællesskab og omsorg er den bedste medicin mod kroniske smerter. - Det
var bare det jeg ville dele med dig,. Vil du også dele den
med andre? Tak

Ældre:


380 ældre odenseanere har ikke fået praktisk hjemmehjælp siden i fredags, og der er heller ikke udsigt til, at
de får det på denne her side af påskeferien. Læs mere

Fattigdom/hjemløs:


Dette er desværre ikke en aprilsnar. Randers bolig har
smidt vores Stemmer på Kanten tegner og tidligere hjemløse Flemming Laursen ud af sin bolig med virkning senest
langfredag, fordi han mangler 225 kr. af en huslejerestance, der er opstået, fordi boligselskabet over en periode har
trukket mange tusinde kroner fra ham til betaling for al
fælles el i hans boligområde. Det er en fejl, og den er erkendt - men alligevel betaler de ham ikke pengene tilbage. Tværtimod smider de nu Flemming ud!!! Jeg har hjulpet Flemming med et lån til den ene husleje for at få ham
til at blive boende. Kunne de usympatiske teknokrater fra
Randers bolig ikke have kontaktet mig for de skaldede
225?? Jeg er så rystet. Jeg vedhæfter hans udsmidning,
ligesom jeg vedhæfter en af de artikler, der fortæller om,
hvordan Flemming er blevet snydt til at betale fælles el.
15.900 kr. scorede de. Kunne de ikke have trukket de
manglende 225 til huslejen af Flemmings tilgodehavende??? Kan det blive mere usympatisk? Nu skal Flemming
på landevejen eller på herberg senest langfredag - en løsning, som er væsentlig dyrere end hans nuværende lejlighed. DEL gerne denne her - og sku du have lyst til at
spørge selskabet, hvad de har gang i, er deres mail her:
post@randersbolig.dk
http://ekstrabladet.dk/kup/dinepenge/boligselskabsnyltede-15800-kr-paa-flemmings-elregning/5490890



Overgangen mellem at være hjemløs og så at få et hjem,
er svær, forklarer Rene Petersen, som i dag er 29 år. Læs
mere



Han havde købt en sovesofa, så han havde et sted at sove
første nat i lejligheden. Læs mere og se video



At unge hjemløse har det svært - også senere i livet - har
Kofoeds Skole nu fået dokumenteret gennem en forløbsundersøgelse af tidligere beboere i Kofoeds Skoles Ungdomsboliger. http://www.kofoedsverden.dk/



Hjælp de hjemløse, i sted for at fjerne dem fra gadebilledet fordi man ikke kan li' at den politik der bliver ført skaber flere og flere hjemløse ... Læs mere



Skæve bænke og pigge i cementen, der holder tiggere og
narkomaner væk, har bragt sindene i kog i Sverige. Læs
mere



Chopper - En dokumentar om at være hjemløs i København. https://youtu.be/C8-CLK-O70Q



På fire år har Odense reduceret antallet af hjemløse med
47 procent, så der ifølge den seneste opgørelse er 110
hjemløse. Læs mere



Sibylla eksisterer sådan set ikke. I de sidste femten år har
hun levet fuldstændig udenfor det etablerede samfund.
Anonymt og upåagtet. Som en af Stockholms mange
hjemløse overlever hun fra dag til dag, med alt hvad hun
ejer og har i sin rygsæk. At skaffe sig til dagen og vejen
og et tilstrækkeligt afskærmet sted at sove kræver hendes
energi alle døgnets timer. Det hjælper hende til at holde
tankerne væk fra det fortrængte – fra den fortid der har
forårsaget at hendes liv er blevet, som det er. Så sker det,
der ikke må ske. En nat kommer hun til at befinde sig på
det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. En mand myrdes brutalt, og alt for mange spor tyder på, at det er Sibylla, der er den skyldige. Få dage senere findes endnu en
mand myrdet på samme bestialske måde. Alt peger på Sibylla. I femten år har ingen bekymret sig om hende, men
nu er hun pludselig Sveriges mest eftersøgte person. Den
udkommer på mere end tyve sprog. Hør bogen som lydbog



Kan det være fordi der bliver flere fattige? Læs mere



I dag besøgte vi Chili. Hun blev hjemløs allerede som 18årig, og her fortæller hun lidt af sin historie. Følg med de
kommende dage, hvor du både kan se og høre meget mere til Chili. Se video



Glimt fra SANDs temadage: Se video



Allt fler med jobb lever i fattigdom Læs mere



"Sonen frågar varför vi måste flytta”: Se video



Stefan har brækket sin ankel. Et kompliceret og smertefuldt brud. Stefan bliver med ambulance kørt til hospitalet
og modtager her effektiv og højtspecialiseret behandling.
Læs mere

Psykiatrien:


Hanne Sloth var 16 år, da hun fik sit første depressive
sammenbrud. Som 18-årig blev hun sat i forebyggende
behandling med medicin, der i de følgende år holdt
depressionen nede og gjorde det muligt for hende at leve
et normalt liv. Hanne Sloth arbejdede som journalist, fik
mand og børn. http://jyllandsposten.dk/indland/article3312985.ece



Over halvdelen af udsatte unge blev svigtet i indførelsen af
nye ydelser. Det viser nye tal fra Ankestyrelsen, der samtidig frikender kommunerne. Rystende, siger Zornig mens
Bettina Post siger ok, og Johannes Bertelsen spørger, om
det er borgernes eller systemets interesser, man varetager. Læs mere



Tristhed, frygt, angst, skyld, skam og vrede. Fjerner du
også fokus fra dine følelser, når du mærker noget ubehageligt? Det er svært at lytte til negative følelser, fordi det
kan få store konsekvenser at tage dem alvorligt. Læs mere



Kan du yde psykisk førstehjælp? Vi har kurser i mere end
20 forskellige byer. Klik her og find et kursus i nærheden
af dig. Læs mere



Alle forældre ønsker at give deres børn de bedste forudsætninger for et godt liv. Men der er mange måder at være
forælder på. Hvilken type er du? Tag forældretesten her.
Læs mere



Specialpsykolog i psykoterapi Dorte Damm fortæller i dette
program om piger med ADHD, som hun siger, er en underdiagnosticeret gruppe. https://youtu.be/USYj4yn7Cl0



Grundet lange sagsbehandlingstider i SU-styrelsen risikerer
studerende med psykiske handicap at falde ud af uddannelsessystemet. Læs mere

Anbragte børn & unge:


En intern spareplan på anbringelsesområdet i
Guldborgsund Kommune får nu ombudsmanden til i
alvorlige vendinger at advare mod risikoen for, at børnenes
rettigheder ikke respekteres. Læs mere



I sommer måtte familien Fjendbo erkende, at deres 16årige datter, som er svært mentalt handicappet og lider af
Downs syndrom, er for stor en belastning at have boende
hjemme. Hanne Fjendbo og hendes mand forberedte sig
på den sværeste beslutning i deres liv. Deres datter måtte
flytte. Læs mere



Videns portalen formidler aktuelt bedste viden om udsatte
børn og unge og gør det lettere for dig, der arbejder med
udsatte børn og unge, at finde aktuel viden om området.
Videns portalen henvender sig til ledere,
udviklingskonsulenter og fag medarbejdere hos kommuner
og andre leverandører. På Videns portalen finder du bl.a.:
http://vidensportal.socialstyrelsen.dk/

Senior:


Hvordan er det man behandler folk der har været på
arbejdsmarkedet i mange år???. - Antallet af seniorer
på kontanthjælp er næsten fordoblet siden 2010. Tusindvis
kan hverken få job, dagpenge eller efterløn. Alligevel er
politikerne ved at snuble over deres egne ben for at hæve
pensionsalderen. Læs mere

Autisme:
 ? kan det passe?: Autisme betragtes, som en uhelbredelig
medfødt genetisk sygdom, som man ikke kan gøre noget
ved, men det kan man i den grad. Efterhånden som
forskning og erfaringer vinder frem, kan vi bedre forklare
årsagen og dermed er det muligt at finde frem til
virkefulde behandlinger og gøre disse børn helt raske og
normale.
http://hjernetips.dk/autisme#sthash.7EObzbxR.dpuf

Handikappede:


Fredag den 27.3. bragte Politiken en kronik af Anne Kjeld
Pedersen. Kronikken bør være (endnu) en dybtrød alarm
til landets nationale politiske beslutningstagere. Anne
Kjeld Pedersen beskriver, hvordan Aarhus Kommune –
med reference til en principafgørelse fra Ankestyrelsen pludselig begyndte at stemple børn med omfattende
handicap som børn uden betydeligt udviklingspotentiale.
Læs mere



Imponerende man kan, man skal måske bare hjælpe den
endnu mere, Lova Røhrmann Heick blev født døv. - Det
kan være svært at tro, hvis man møder den 9-årige pige
i dag, for hun både hører og taler. - Da Lova Røhrmann
Heick var knap et år gammel, fik hun nemlig indopereret
et avanceret høreapparat, der giver svært hørehæmmede og døve mulighed for at høre. Læs mere

Nytte job:


Her mener vi så fagbevægelsen har svigtet ... her skal
gøres noget!!! Læs mere

Frivilligt arbejde:


Her er noget Skive kommune er rigtigt god til frivilligt job.
Der er snart ikke den offentlige arbejdsplads i Skive kommune som har frivillige ulønnet personale i stedet for ordinært job med fast ansatte til en ordentlig løn. Det ser ud til
at kommunen hiver penge hjem fra puljer som aldrig før og
skovler ind på at sende ledige og syge i nytte job og andet,
så kommunen kan indkasserer refusionspenge fra staten
plus tjene på den service som den ledige eller syge udføre.
Ud over der ledige og syge er der også dem som udføre
samfundstjeneste, unge under uddannelse og voksne frivillige, så hvor mange er der egentlig tale om der laver gratis
arbejde for kommunerne. Hvor mange ordinære stillinger
går de ledige glip af pga. kommunens stræben efter gratis
arbejdskraft.
Det kunne være godt for kommunen at lægge kortene på
bordet med reel information om, hvor mange der reelt arbejder ulønnet på de enkelte offentlige institutioner.
Det kunne også være en god skik og moral, hvis kommunen lagde frem i offentligheden omkring forsikrings
spørgsmål vedr. de frivillige ulønnede i offentlige institutioner.
For når jeg ser på Skive kommunens hjemmeside, så oplyser kommunen at de ingen forsikring har og den frivillige
selv skal tegne en sådan. Husk du som frivillig altid skal
have et skriftligt svar fra din forsikring på om din fritids- og
ulykkesforsikring dækker, hvis ikke skal du tegne en.
Skive kommune dækker heller ikke de frivillige igennem
Arbejdsskadeforsikringen som kommunen har til det fastansatte.
Det vil sige sker der en ulykke, må du selv klare den og
gør du skade eller bliver beskyldt for at have gjort skade
eller andet på anden person under dit frivillige ulønnede
job på en offentlig institution, så skal du klare både retssager og sygeforløb mv. selv.
http://www.skive.dk/media/3793/forsikringsforhold-forfrivillige-paa-skive-kommunes-institutioner-udenforeningstilknytning.pdf
Så vurder om dit liv og din fremtid er værd at udsætte for
en risiko eller vil du sikre dig før du tager et frivilligt ulønnet job. Læs mere

Lyd optagelser af samtaler/møder:


Det er ikke kun i Danmark der er problemer med lydoptagelser, det er også galt i Norge: Læs mere

Vigtigt:
 Husk altid hvis du aflever noget vigtigt papir på kommunen/jobcentret så få en skriftligt bekræftelse med dato og
navn på den der har modtaget dit brev.

Her kan du få gratis hjælp:
 Gratis advokathjælp og retshjælp over hele landet liste.pdf

Find os på facebook: Organisation behandlosordentligt
Se vores folder:
Boo-facebook_grupper
Om Behandl os ordentligt
Hvad kan/gør Behandl os ordentligt
Boo-frivillig_jobavis

M.v.h.

Satser for 2015:
Kontanthjælp
Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer,
der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller
deres familie. Indtægter og formue bliver trukket
fra i kontanthjælpen. Det gælder også ens
ægtesfælles indtægter og formue. Unge under 30
år uden uddannelse modtager i stedet
uddannelseshjælp.
Kontanthjælp, jf. lov om aktiv
socialpolitik (LBK nr. 1193 af 13.
november 2014)
Satserne er gældende fra den 5. januar 2015, medmindre andet er
anført.
Kontanthjælp
Fyldt 30 år, forsørger børn
Fyldt 30 år, andre
Enlige forsørgere - under 30 år
Forsørgere under 30 år, som ikke har
erhvervet ret til ekstra børnetilskud
Under 30 år, gravid (passeret 12.
svangerskabsuge)
Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
25-29 år, udeboende
25-29 år, hjemmeboende
Under 25 år, udeboende
Under 25 år, hjemmeboende
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp
inkl. tillæg
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til

Lovhenvisning
§ 25, stk. 2, nr.
1
§ 25, stk. 2, nr.
2
§ 25, stk. 3, nr.
1
§ 25, stk. 3, nr.
2
§ 25, stk. 3, nr.
4
§ 25, stk. 3, nr.
5
§ 25, stk. 3, nr.
6
§ 25, stk. 3, nr.
7
§ 25, stk. 3, nr.
8
§ 25, stk. 3, nr.
9
§ 25, stk. 3, nr.
10
§ 25, stk. 4

Sats
14.416 kr. pr.
måned
10.849 kr. pr.
måned
13.779 kr. pr.
måned
9.640 kr. pr.
måned
10.849 kr. pr.
måned
14.416 kr. pr.
måned
10.849 kr. pr.
måned
6.992 kr. pr.
måned
3.374 kr. pr.
måned
6.992 kr. pr.
måned
3.374 kr. pr.
måned
14.416 kr. pr.
måned

Lovhenvisning

Sats

kontanthjælp
Forsørger enlig – under 30 år
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet
ret til ekstra børnetilskud
Fyldt 25 år og udeboende
Fyldt 25 år og hjemmeboende

§
1
§
2
§
4
§
5

25, stk. 9, nr. 637 kr. pr.
måned
25, stk. 9, nr. 4.776 kr.
pr. måned
25, stk. 9, nr. 3.857 kr.
pr. måned
25, stk. 9, nr. 7.475 kr.
pr. måned

Periodesanktioner – fradrag i
kontanthjælp1
Fyldt 30 år, forsørger børn

Lovhenvisning

Sats

§ 35, stk. 3

Fyldt 30 år, andre

§ 35, stk. 3

Enlige forsørgere – under 30 år

§ 35, stk. 3

665
dag
501
dag
636
dag
445
dag
501
dag
323
dag
156
dag
323
dag
156
dag
665
dag
501
dag
665
dag

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet § 35, stk. 3
ret til ekstra børnetilskud
Under 30 år, gravid (passeret 12.
§ 35, stk. 3
svangerskabsuge)
25-29 år, udeboende
§ 35, stk. 3
25-29 år, hjemmeboende

§ 35, stk. 3

Under 25 år, udeboende

§ 35, stk. 3

Under 25 år, hjemmeboende

§ 35, stk. 3

Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt

§ 35, stk. 3

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 35, stk. 3

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. § 35, stk. 3
tillæg
Periodesanktioner – fradrag i
Lovhenvisning
aktivitetstillæg til kontanthjælp1
Forsørger enlig – under 30 år
§ 35, stk. 3
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet § 35, stk. 3
ret til ekstra børnetilskud
Fyldt 25 år og udeboende
§ 35, stk. 3
Fyldt 25 år og hjemmeboende

Periodesanktioner – nedsættelse af

§ 35, stk. 3

Lovhenvisning

kr. pr.
kr. pr.
kr. pr.
kr. pr.
kr. pr.
kr. pr.
kr. pr.
kr. pr.
kr. pr.
kr. pr.
kr. pr.
kr. pr.

Sats
29 kr. pr. dag
220 kr. pr.
dag
178 kr. pr.
dag
345 kr. pr.
dag
Sats

kontanthjælp1
Fyldt 30 år, forsørger børn

§ 40, stk. 1

Fyldt 30 år, andre

§ 40, stk. 1

Enlige forsørgere – under 30 år

§ 40, stk. 1

Forsørgere under 30 år, som ikke har
erhvervet ret til ekstra børnetilskud
Under 30 år, gravid (passeret 12.
svangerskabsuge)
25-29 år, udeboende

§ 40, stk. 1

25-29 år, hjemmeboende

§ 40, stk. 1

Under 25 år, udeboende

§ 40, stk. 1

Under 25 år, hjemmeboende

§ 40, stk. 1

Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt

§ 40, stk. 1

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 40, stk. 1

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp
inkl. tillæg

§ 40, stk. 1

Periodesanktioner – nedsættelse i
aktivitetstillæg til kontanthjælp1
Forsørger enlig – under 30 år

Lovhenvisning

Sats

§ 40, stk. 1

Forsørgere under 30 år, som ikke har
erhvervet ret til ekstra børnetilskud
Fyldt 25 år og udeboende

§ 40, stk. 1

Fyldt 25 år og hjemmeboende

§ 40, stk. 1

87 kr. pr.
hændelse
660 kr. pr.
hændelse
534 kr. pr.
hændelse
1.035 kr. pr.
hændelse

§ 40, stk. 1
§ 40, stk. 1

§ 40, stk. 1

Engangshjælp
Over 25 år, samt udeboende under 25 år
(maksimum)
Hjemmeboende under 25 år (maksimum)

Hjælp til visse persongrupper
Nået efterlønsalderen, ikke optjent
pensionsret
Børnestøttebeløb, ikke optjent
pensionsret

1.995 kr. pr.
hændelse
1.503 kr. pr.
hændelse
1.908 kr. pr.
hændelse
1.335 kr. pr.
hændelse
1.503 kr. pr.
hændelse
969 kr. pr.
hændelse
468 kr. pr.
hændelse
969 kr. pr.
hændelse
468 kr. pr.
hændelse
1.995 kr. pr.
hændelse
1.503 kr. pr.
hændelse
1.995 kr. pr.
hændelse

Lovhenvisning
§ 25 a, stk. 2
§ 25 a, stk. 3

Lovhenvisning
§ 27, stk. 1
§ 27, stk. 2

Sats
5.798 kr. pr.
måned
2.882 kr. pr.
måned
Sats
9.040 kr. pr.
måned
2.916 kr. pr.
måned

Enlige forsørgere – under 30 år
(maksimum)

§ 12, stk. 3

Fradrag ved formue og indtægt, beløb Lovhenvisning
der ses bort fra
Formue, enlige
§ 14, stk. 1
Formue, ægtefæller og samlevende
§ 14, stk. 1
Formue, engangsbeløb fra forsikring v.
§ 14, stk. 7
kritisk sygdom
Forsørgelsesydelse, ægtefæller og
§ 30, stk. 2
samlevende, forsørgerpligt
Forsørgelsesydelse, ægtefæller og
§ 30, stk. 2
samlevende, andre
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt § 31, stk. 1

11.888 kr. pr.
måned
Sats
10.000 kr. pr. år
20.000 kr. pr. år
150.000 kr.
14.416 kr. pr.
måned
10.849 kr. pr.
måned
25,38 kr. pr.
time
220,50 kr. pr.
time

Arbejdstillæg, ukendt arbejdstimer,
omregningssats

§ 31, stk. 2

Særlig støtte, grænsebeløb,
boligudgift2
Ikke-forsørgere

Lovhenvisning

Sats

§ 34, stk. 6

Forsørgere med et hjemmeboende barn

§ 34, stk. 6

Forsørgere med et udeboende barn

§ 34, stk. 6

2.850 kr. pr.
måned
4.050 kr. pr.
måned
4.150 kr. pr.
måned
750 kr. pr.
måned
600 kr. pr.
måned
17.918 kr. pr.
måned

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme § 34, stk. 6
udover 1
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude
§ 34, stk. 6
udover 1
Indtægtsgrænse efter 3 måneder § 34, stk. 6
dagpengemaksimum
Fradrag for forskudsvis udlagt Lovhenvisning
børnebidrag
Samlede udbetalt beløb
§ 96 a, stk. 1

1

Sats
Mindst 14.416 kr. pr.
måned

Bestemmelserne under ”Sanktioner” henviser til
sanktionsbestemmelserne i §§ 35-41 i LBK nr. 1193 af 13. november
2014 af lov om aktiv socialpolitik med senere ændringer og vejledning
nr. 52 af 27. juni 2012 om rådighed og sanktioner for personer, der
ansøger om eller modtager kontanthjælp.
2
Jf. BEK nr. 1505 af 12. december 2013 om særlig støtte efter § 34 i
lov om aktiv socialpolitik.

Satser for 2015
Her kan du løbende holde dig informeret
om satserne for 2015.
Udvalgte satser på arbejdsløshedsforsikringens
område:
Dagpenge, lønmodtagere Sats
Fuldtidsforsikrede 827 kr. pr. dag
Deltidsforsikrede 551 kr. pr. dag
Mindstesats 678 kr. pr. dag
Dimittend (fuldtidsforsikrede) 678 kr. pr. dag
Dimittend (deltidsforsikrede) 452 kr. pr. dag
Ungesats (fuldtidsforsikrede) 414 kr. pr. dag
Ungesats (deltidsforsikrede) 276 kr. pr. dag
Dagpenge, selvstændige Sats
Maksimal sats 827 kr. pr. dag
Mindstesats 678 kr. pr. dag
Midlertidigt ophør (82 pct. sats) 678 kr. pr. dag
Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage) Sats
hel dagpengegodtgørelse 827 kr. pr. dag
Halv dagpengegodtgørelse 414 kr. pr. dag
Efterløn Sats
Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats) 753 kr. pr. dag
Deltidsforsikrede (91 pct. sats) 501 kr. pr. dag
Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats) 827 kr. pr. dag
Deltidsforsikrede (100 pct. sats) 551 kr. pr. dag
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Sats
Personer med forsørgelsespligt ovf. børn (80 pct. sats) 662 kr. pr. dag
Andre personer (60 pct. sats) 496 kr. pr. dag

Udvalgte satser på det kommunale område:
Sygedagpenge Sats
Højeste sygedagpengebeløb 4.135 kr. pr. uge
Ved barsel og pasning af syge børn 4.135 kr. pr. uge
Revalideringsydelse
Sats
Fyldt 30 år 17.928 kr. pr.
mnd.
Under 30 år, forsørger med egne børn i hjemmet 17.928 kr. pr.
mnd.
Fyldt 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn 14.416 kr. pr.
mnd.
Fyldt 25 år, ikke forsørgelsespligt 10.849 kr. pr.
mnd.
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre 6.992 kr. pr.
mnd.
Under 25 år, bor hos en eller begge forældre 3.374 kr. pr.
mnd.
Under 25 år, gravid og har passeret 12. svangerskabsuge 10.849 kr.
pr.
mnd.
Under 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn,
psykisk syg

14.416 kr. pr.
mnd.
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre, psykisk
syg
10.849 kr. pr.
mnd.
Hvis indtægt i 6 måneder før afgørelse om revalidering
gennemsnitlig overstiger højeste revalidering
17.928 kr. pr.
mnd.
Ledighedsydelse Sats
Ledighedsydelse (89 pct.) 3.680 kr. pr. uge
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger) 3.327 kr. pr. uge
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger) 2.504 kr. pr. uge
Fleksydelse Sats
Fleksydelse 195.672 kr. pr. år
Engangshjælp Sats
Over 25 år eller udeboende under 25 år (maksimum) 5.798 kr. pr.
mnd.
Under 25 år, hjemmeboende 2.882 kr. pr. mnd.

Ressourceforløbsydelse
Alle, der deltager i ressourceforløb,
modtager ressourceforløbsydelse. Ydelsen
er ikke afhængig af hverken formue eller
ægtefællens indkomst.
Ressourceforløbsydelse, jf. lov om aktiv
socialpolitik (LBK nr. 190 af 24. februar
2012 med senere ændringer)
Satserne er gældende fra den 5. januar 2015, medmindre andet er
anført.
Ressourceforløbsydelse
Fyldt 25 år, eller under 25 år og
udeboende, forsørger børn
Fyldt 25 år, eller under 25 år og
udeboende, andre
Under 25 år, hjemmeboende, uden
forsørgerpligt
Personer under 25 år, hjemmeboende,
bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
Ressourceforløbsydelse (højeste
sygedagpengebeløb)
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse
89 pct.)

Lovhenvisning
§§ 68, stk. 2, nr. 1
69 j, stk. 2, nr. 1
§§ 68, stk. 2, nr. 2
69 j, stk. 2, nr. 2
§§ 68, stk. 2, nr. 3
69 j, stk. 2, nr. 3
§§ 68, stk. 2, nr. 4
69 j, stk. 2, nr. 4
§ 68, stk. 4
§ 68, stk. 5

Sats
og 14.416 kr. pr.
måned
og 10.849 kr. pr.
måned
og 3.374 kr. pr.
måned
og 14.416 kr. pr.
måned
4.135 kr. pr.
måned
3.680 kr. pr.
måned

Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, § 68, stk. 5
kontanthjælp forsørger)
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, § 68, stk. 5
kontanthjælp ikke-forsørger)

14.416 kr. pr.
måned
10.849 kr. pr.
måned

Fradrag ved indtægt, beløb der Lovhenvisning
Sats
ses bort fra
Lønindtægtsgrænse
§ 68 a, stk. 2 og § 69 j, 13.648 kr. pr.
stk. 9
måned
Fradrag pr. arbejdstime i forbindelse § 68 a, stk. 3 og § 69 j, 15,73 kr. pr.
med tilbud
stk. 10
time
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift Lovhenvisning
Ikke-forsørgere
§ 34, stk. 6
Forsørgere med et hjemmeboende barn

§ 34, stk. 6

Forsørgere med et udeboende barn

§ 34, stk. 6

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme
udover 1
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude
udover 1
Indtægtsgrænse efter 3 måneder dagpengemaksimum

§ 34, stk. 6
§ 34, stk. 6
§ 34, stk. 6

Periodesanktion - fradrag i
ressourceforløbsydelsen
Fyldt 25 år, eller under 25 år og udeboende,
forsørger børn
Fyldt 25 år, eller under 25 år og udeboende,
andre
Under 25 år, hjemmeboende, uden
forsørgerpligt
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt,
max hjælp inkl. tillæg

Lovhenvisning
§
l,
§
l,
§
l,
§
l,

69 a, stk.
stk. 3
69 a, stk.
stk. 3
69 a, stk.
stk. 3
69 a, stk.
stk. 3

Sats
2.850 kr. pr.
måned
4.050 kr. pr.
måned
4.150 kr. pr.
måned
750 kr. pr.
måned
600 kr. pr.
måned
17.918 kr. pr.
måned
Sats

3 og 69 665
dag
3 og 69 501
dag
3 og 69 156
dag
3 og 69 665
dag

kr. pr.
kr. pr.
kr. pr.
kr. pr.

Punktsanktion - nedsættelse af
Lovhenvisning
Sats
ressourceforløbsydelsen
Fyldt 25 år eller under 25 år og
§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og 1.669 kr. pr.
udeboende, forsørger børn
§ 69 o, stk. 2, nr. 1
hændelse
Fyldt 25 år eller under 25 år og
§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og 1.669 kr. pr.
udeboende, andre
§ 69 o, stk. 2, nr. 1
hændelse
Ressourceforløbsydelse (sygedagpenge § 69 d, stk. 2, nr. 1
1.669 kr. pr.
eller ledighedsydelse)
hændelse
Under 25 år, hjemmeboende, uden
§ 69 d, stk. 2, nr. 2 og 259 kr. pr.
forsørgerpligt, bidragspligt
§ 69 o, stk 2, nr. 2
hændelse

Ressourceforløbsydelse til selvstændige
med 75 pct. uarbejdsdygtighed
Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende,
forsørger børn
Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende,
andre
Under 25 år, hjemmeboende, uden
forsørgerpligt
Personer under 25 år, hjemmeboende,
bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

Lovhenvisning

Sats

§ 69
nr. 1
§ 69
nr. 1
§ 69
nr. 1
§ 69
nr. 1

10.812 kr. pr.
måned
8.137 kr. pr.
måned
2.530 kr. pr.
måned
13.573 kr. pr.
måned

Ressourceforløbsydelse til selvstændige
med 50 pct. uarbejdsdygtighed
Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende,
forsørger børn
Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende,
andre
Under 25 år, hjemmeboende, uden
forsørgerpligt
Personer under 25 år, hjemmeboende,
bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

Lovhenvisning

Sats

§ 69
nr. 2
§ 69
nr. 2
§ 69
nr. 2
§ 69
nr. 2

7.208 kr. pr.
måned
5.425 kr. pr.
måned
1.687 kr. pr.
måned
12.729 kr. pr.
måned

Periodesanktion - fradrag i
ressourceforløbsydelsen 75 pct.
Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende,
forsørger børn
Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende,
andre
Under 25 år, hjemmeboende, uden
forsørgerpligt
Personer under 25 år, hjemmeboende,
bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
Punktsanktion - nedsættelse af
ressourceforløbsydelsen 75 pct.
Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende,
forsørger børn
Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende,
andre
Under 25 år, hjemmeboende, uden
forsørgerpligt
Personer under 25 år, hjemmeboende,
bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
Periodesanktion - fradrag i
ressourceforløbsydelsen 50 pct.
Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende,
forsørger børn

j, stk. 4,
j, stk. 4,
j, stk. 4,
j, stk. 4,

j, stk. 4,
j, stk. 4,
j, stk. 4,
j, stk. 4,

Lovhenvisning

Sats

§ 69 l, stk. 3

499
dag
376
dag
117
dag
499
dag

§ 69 l, stk. 3
§ 69 l, stk. 3
§ 69 l, stk. 3

kr. pr.
kr. pr.
kr. pr.
kr. pr.

Lovhenvisning

Sats

§ 69
nr. 1
§ 69
nr. 1
§ 69
nr. 1
§ 69
nr. 1

1.251 kr. pr.
hændelse
1.251 kr. pr.
hændelse
194 kr. pr.
hændelse
194 kr. pr.
hændelse

o, stk. 2,
o, stk. 2,
o, stk. 2,
o, stk. 2,

Lovhenvisning

Sats

§ 69 l, stk. 3

333 kr. pr.
dag

Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende,
andre
Under 25 år, hjemmeboende, uden
forsørgerpligt
Personer under 25 år, hjemmeboende,
bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§ 69 l, stk. 3

Punktsanktion - nedsættelse af
ressourceforløbsydelsen 50 pct.
Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende,
forsørger børn
Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende,
andre
Under 25 år, hjemmeboende, uden
forsørgerpligt
Personer under 25 år, hjemmeboende,
bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

Lovhenvisning

Sats

§ 69 o, stk. 2,
nr. 1
§ 69 o, stk. 2,
nr. 1
§ 69 o, stk. 2,
nr. 1

834 kr. pr.
hændelse
834 kr. pr.
hændelse
129 kr. pr.
hændelse

§ 69 l, stk. 3
§ 69 l, stk. 3

250 kr. pr.
dag
78 kr. pr.
dag
333 kr. pr.
dag

