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Se videoen:
Hvem er Behandl os ordentligt.

Rundt i landet:

Så er den første by fundet
Det bliver Vejle. - Vejle turen
blev aftalt til torsdag den 23.
august kl. 12 – alt efter det
affolkes. - Skulle der være
nogen som har lyst at hjælpe
med at reklamer, send e-mail:
boo@behandlosordentligt.dk
Vi kommer i flere byer gennem
de næste år.
Stiller telt op på byens torv, hvor
I kan møde os, få en snak, om
alt fra problemer med hvad love
og regler siger, råd og vejleding
om bisidder hjælp, boligformer.
Sted og dato bliver oplyst her i
nyhedsbrevet, Facebook
grupper samt hjemmeside.

Folkets Organisation, Behandl os ordentligt ”Danmarks eneste og
største gratis rådgivende forening”
Vi søger frivillige som vil være med til at skabe nye innovative ideer og
design til vores hjemmeside. - Skriv til os og få flere oplysninger
boo@behandlosordentligt.dk
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Oplysninger:
Ordets betydning til møder med det offentlige
Når du som borger går til et møde med din sagsbehandler eller anden person i det offentlige system
skal du huske på et udtalt ”JA” eller ”NEJ” er en tilkendegiver om du er enig og så er det gældende
og dermed bindende også selv om du har sagt det som et udtryk for et eller andet. Læs mere
Borgers indtægt urigtigt opgivet til Skat
Behandl os ordentligt fik dette spørgsmål og synes vi burde reagere på det
ved at spørge beskæftigelsesministeren om dette kunne have sin rigtighed.
En borger er ude for at i vedkommendes årsopgørelse, at der står beløb
som ikke stemmer overens med borgeren egne modtagne lønsedler
(offentlig ydelse) fra kommunen. Kommunen opgjorde og indberettede en
højere indtægt end det faktiske beløb var til Skat. Desværre forårsagede
det at kommunen kunne slippe med at udbetale mindre og i dette tilfælde
bortfaldt hele boligstøtten til borgeren. Hverken kommune eller Skat ville ændre årsopgørelsen til de
faktiske tal. Læs mere
Det møde eller forløb/praktik har jeg da ikke deltaget i.
Behandl os ordentligt bisidderhjælp har flere gange fået spørgsmålet fra
borgere som spørger om det kan være rigtigt at der ved aktindsigt viser sig
møder og andet borgeren har deltaget i selv om borgeren aldrig har været til
det pågældende møde eller forløb/praktik. Når borgeren har henvendt sig til
kommunen, så vil disse kommuner ikke slette eller rette i dokumenterne, så
de stemmer overens med sandheden/virkeligheden. - På denne baggrund har
vi spurgt Beskæftigelsesministeren om det kan have sin ret at kommunerne
stille eller forringer borgerens retssikkerhed i den slags problemstillinger. Læs mere
Dokumenter fra kommune uden dato.
Behandl os ordentligt har fået en del klager over, hvor der ved
aktindsigt mangler datoer på en del dokumenter og derved er det jo
svært at fastslå, hvornår kommunen har skrevet det enkelte
dokument. Nogle gange er dokumenter også dateret en hel måned
bagud eller fremad.
Spørgsmålet var derfor om kommunen ikke er forpligtiget til at skrive
dato på alle sine breve som tilsendes borgeren og om kommunen ikke
er forpligtet til at ændre de datoer på breve som ikke er tidssvarende
og sende det nye brev med den faktuelle dato til borgeren. Læs mere
Klage tilbage uden begrundelse
Behandl os ordentligt har flere gange fået spørgsmål, vedr. klager som
er sendt til kommuner og som er stilet til borgmestre, ledelse, tilsynene
eller sagsbehandlere, men hver gang er alle disse henvendelser
blevet afvist uden begrundelse.
Spørgsmålet lød om borgmestre, ledere og tilsynene må afvise klager
uden at begrunde disse. Læs mere
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Troels Lund Poulsen svar:

5

Læs om Behandl os ordentligt:
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Kan det finde sted i dag? ja åbenbart
For et par år siden gik en tysk ingeniør på pension. I den forbindelse
fandt den 65-årige mand det passende at gøre både ledelse og kolleger
opmærksomme på, at han intet havde foretaget sig på sit arbejde siden
1998.
I en mail afsendt på sin sidste 'arbejdsdag' fortalte manden, hvordan
omfattende omstruktureringer, effektiviseringer og uddelegeringer lidt
efter lidt havde tømt hans arbejde for reelt indhold.
Men da ingen havde bemærket det, fordi ingen tilsyneladende anede, hvad manden lavede, mødte
han op hver dag på sit kontor. Lønnen gik ind på kontoen måned efter måned, år efter år, for at lave
ingenting. Læs mere

Pas på med annoncer i dag er der
ingen regler for bonde fangeri
Denne er meget usmagelig, da det
mange gange går ud over ældre og
syge
Der søges "TESTPERSONER" nej der
søges "KUNDER" for her er der ikke tale
om testpersoner, men en måde at få fat i
folk telefonnummer, så de kan ringe og
aftale en tid, hvor "KUNDEN" kan
afprøve deres høreapparater.
Når du møder op i butikken afgiver du
dit navn, adresse mv og wupti, så er du
registreret som kunde uden du ved det
og måske skrevet under på noget, så
pas på det med småt.
Efter du har prøvet høreapparat og
måske finder du et du kan lide og den
ansatte spørger dig om du kan lide det
om det er noget for dig og siger du "JA",
så har du uden du aner det godkendt et
køb af et høreapparat. Et mundtligt ja er
bindende. Da det er en bestillingsvare
har du ingen fortrydelsesret som i andre
tilfælle.
Denne fremgangsmåde er nem at narre
folk med dårlig hørelse, så derfor ekstra
usmagelig
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I visse tilfælde er tilstanden i velfærdsstaten blevet så absurd, at
offentlige aktører konkurrerer om at være bedst til at opfylde mål- og
resultatkrav, der ingen mening giver, frem for at stå på den faglighed, de
besidder. Læs kronik
Nick Allentoft Chefredaktør, DenOffentlige.dk

Peder Bæk stiller spørgsmål:
Er den danske folkeskole god nok, understøtter man elevernes
kreative sider eller tvinger man med vold og magt den meste viden
ind i eleverne på den boglige måde.
Hvorfor kan man ikke lave en skole som bygger mere på projekt
form.
Vi tager lige faget matematik, hvorfor side og regne med tal fra en
bog, man kunne jo f.eks. bygge et legehus i stedfor, der er masse
af matematik/regning i sådan et projekt.
Der skal købes materiale, man skal vide hvor meget materiale der
skal være af de forskellige ting, brædder, søm, skruer, tag, vinduer
og dør osv…
Ved at køre undervisning på projektform, får børnene også lært at bruge batmaskine, sav, hammer
og målebånd, samt de finder ud af hvis man ikke har styr på de forskellige ting, bliver huset ikke
brugbart. I dag findes mange børn der aldrig har brugt en sav, batmaskine, hammer…
Jeg stiller også kraftigt spørgsmål ved vores erhverv uddannelse, er det den rigtige måde vi gør det
på? Det er jo ikke meget ved at give unge mennesker en togbillet hvis det er en busbillet man skal
bruge for at komme på arbejdsmarkedet. – nu er der endda kommet er forslag på bordet om man
skal give unge mennesker der vælger en erhvervsuddannelse 50.000. Hallo hallo skal det være
pengene der styre hvad folk vil uddanne sig til, det ender med det er ene robotter der går rundt og
udføre diverse arbejde.
– Det ønsker vi ikke at se, vi skal have mere menneskelighed og forståelse.
Vi skal til at lære vores børn at bruge de forskellige redskaber, skovl, hakke, sav, hammer…
Lad os få mere kreativitet ind i diverse fag i skole og erhvervsfag, samt vi skal have folk til at vælge
med hjertet i sted for det er pengene som afgøre folk afgørelse, det dur simpelthen ”ikke”
Lad os samtid lære alle elever vi deles om det arbejder der er. I sted for at slås om at få mest
arbejde og så efterfølgende kasser dem der ikke blev plads til på arbejdsmarkedet.
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Se videoen

Der arbejdes stadigvæk hårdt på at lave en undersøgelse af jobcentrene om de
sager som har været der igennem, for at se om sagerne er blevet påvirket af
jobcentret. Læs mere

Se hvor god din kommune er til at aktivere borgerne. - I flere af
hovedstadsområdets kommuner bliver mange ledige ikke tilbudt aktivering, mens
det i andre kommuner går godt med at aktivere borgerne. Læs mere

Hvordan får vi hurtigt flere arbejdspladser = Nedsæt arbejdstiden
Hvordan får vi færre syg = Nedsæt arbejdstiden
Hvordan får vi færre ensomme = Nedsæt arbejdstiden
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