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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”:


Se vores hjemmeside, Se vores hjemmeside
Støtteforeningen hjælp til hjælp har fået hjemmeside
www.hjælptilhjælp.dk, gå ind os se og læse om os …

Sket i ”Behandl os ordentligt siden sidst:


Vi arbejder hårdt på at bygge en bisidder net op over
helle land, Rita og Flemming er i gang med at holde
et kursus for bisidder i Horsens.



Så er der fast sat et møde tidspunkt i Sundby butikken
(Horsens). - Onsdag d. 13/5 kl 19. - Mødet drejer sig primært om bissider funktionen, hvad indebærer dette og
hvilken kvalifikationer kræves, man behøves ikke at være
faguddannet eller at kunne alle love udenad, dog er der
nogle grundlæggende principper som der skal overholdes..
Mere om dette på mødet. Bisidder delen af mødet regner vi
med tager 1 til 1½ time, derefter er ordet frit, dem som
kun er interesseret i bisidder delen er fri til at drage af. Du
er også velkommen til at dukke op og høre om dette, også
selv om du måske ikke selv er klar eller interesseret i at
starte som bisidder. - Bagefter kan vi vende hvad der nu
ligger os på sinde. Vi sørger for at kaffe maskinen kører.



Vi regner med efter sommerferien er der et hold mere klart
til at afholde bisidder kurser rundt i landet hvor der er fra
4 og opefter der gerne vil på bisidderkurser.

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

Møder i Behandl os ordentligt lørdag den 20.juni-2015:



Så indbyder Behandl os ordentligt
(www.behandlosordenligt.dk) til gæstemøde i Bolbro bruger hus Stadionvej 50-5200 Odense V
Lørdag den 20.juni – 2015 kl.10:30
Oplysning: ”Der må max komme 2 personer fra hver gruppe og ingen siger det skal være admi. bare de kan fortælle
og ved hvad det er den gruppe de kommer fra laver og
kæmper for, er det fint.”
Vi vil gerne have en snak med jer om fremtiden og hvad vi
evt., kan hjælpe hinanden med f.eks. oplysninger, afgørelse af diverse sager, hjælpe og oplyse vores medlemmer/borger om det de har brug for, vi vil altid stå stærkere
hvis vi bakker hinanden op i de ting vi kan blive enig om,
lad os tage en snak om diverse ting.
Der er kaffe og rundstyk når vi starter (til 10,00 Kr. pr
person) Til middag er der mulighed for at købe sandwich
(til 20,00Kr. pr. stk.) samt kage til kaffetid(til 5 kr. pr stk.)
I skal tilmelde jer senest den 17.juni så vi ved hvor mange
der kommer..
På behandlosordenligt@behandlosordenligt.dk sms 20 905
515 eller PB her på facebook.



Behandl os ordentligt indbyder til:
Fællesmøde den 20.juni kl.13:15 – 2015 Bolbro Bruger hus
Stadionvej 50-5200 Odense V
HER ER ALLE VELKOMMEN TIL AT DELTAGE…
Bente Stenfalk fortæller om Term-modellen, diagnosen
funktionelle lidelser og BDS, og hvordan jobcentrene benytter diagnoserne, samt hun besvare spørgsmål.
Derefter vil der komme et oplæg om hvad/hvem og hvad
laver Behandl os ordentligt (www.behandosordenligt.dk)
og (www.hjælptilhjælp.dk)....
Der er mulighed for at stille spørgsmål til og om os.
Husk at tilmeld dig senest den 17.juni – 2015.
På behandlosordenligt@behandlosordenligt.dk sms 20 905
515 eller PB her på facebook.

Læsebreve/artikler: som kan være gode oplysninger:


Er nogle mere lige end andre, når det kommer til retssikkerheden? I øjeblikket ser det ud som om, at der findes to
sæt love. Dem vi borgere skal følge og rette os efter, og
dem systemet samt erhvervslivet følger og retter sig efter.
Læs mere



Middelklassen ser fattigdomsporno i bedste sendetid. Den
bliver bekræftet i fordomme – både om strukturelt forårsaget ulighed og om nasserøve. I England kan den slags
dæmonisering flytte stemmer, men i Danmark er vi vist
ved at lære, at det betyder noget, hvordan man taler om
de andre Læs mere



Han er selv flexjobber med nedsat arbejdsevne på grund af
en tidligere arbejdsskade som chauffør. Dermed indgår
han i tallet 800.000, som - ifølge ham - ofte bliver brugt
som betegnelse for en hel gruppe mennesker på overførselsindkomst, der ikke gider arbejde. Læs mere



54-årige John Jensen er førtidspensionist og fra Vipperød.
Han gider ikke være inaktiv, så han planlægger at gå 720
km på en måned med trækvogn og hund. Læs mere



Tidligere rådmand risikerer bestikkelsessag, efter hun har
modtaget gratis årskort til bybusser i Aarhus. Læs mere



Over de næste 25 år vil en stor del af borgerne i den arbejdsdygtige alder mellem 18 og 65 år flytte fra deres bopæl i yderområderne til et større byområde i Danmark.
Læs mere

Oplysnings video:


Forrykt fyring: Josephine blev fyret fra McDonalds, fordi
hun glemte at spørge tre kunder, om de ville købe Chili
cheese tops. Giv hende et like og et godt råd med på vejen. Hvad skal Josephine passe på, når hun skal ud at søge
nyt fritidsjob? Se video



Forhenværende NSA-direktør: Vi bliver allesammen overvåget. Vi bliver allesammen overvåget af efterretningstjenesterne, som til hver en tid kan grave vores private data
frem. Det siger den tidligere NSA-mand William Binney.
Læs mere



Offentliggjort den 5. maj 2015
På Job og Kompetencer Vest i Holstebro, arbejder Lone
Munksgaard med unge som har svært ved at finde vej i livet. - Efter 1 år på uddannelsen i Familieopstilling og Systemisk Opstilling benytter hun metoden jævnligt i sit arbejde med meget gode resultat. - På videoen fortæller hun
bl.a. om sit arbejde med en ung adoptiv dreng som fik
større klarhed over sine rødder og fandt ro til at kunne begynde et studie. Se video



Her er en musikvideo, der med et glimt i øjet gør op med
fordommene om Udkants Danmark. Videoen er lavet
i Sønderborg. Teksten er skrevet af Leif Maibomog så er
der rap af L RON HARALD Hvad synes du om den? Se video



Her kan du se 3 video om svindel med jobrotation, hvor
meget Tv evt. har manipuleret kan vi ikke sig, men se
dem: Video 1 Video 2 Video 3

Diverse om sygdom:


Klage- og sagstyper Det er Patientombuddets primære
opgave at behandle patienters klager og ankesager om
erstatninger, men vi arbejder også med læring baseret
på utilsigtede hændelser, og vi vejleder borgere om rettigheder til sygehjælp i udlandet.



Patientklager
Patientombuddet modtager og behandler klager fra
patienter. På denne side kan du læse mere om, hvad du
kan klage over og finde det relevante klageskema.



Psykiatriske ankesager
Det Psykiatriske Ankenævn er ankeinstans for afgørelser,
der er truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn om
blandt andet tvangsbehandling og anvendelse af fysisk
magt.



Erstatning
Her kan du klage over din afgørelse fra Patienterstatningen
om erstatning for behandlingsskader eller
lægemiddelskader.

 http://www.patientombuddet.dk/da/Klage_og_sagstyper.aspx
 I Danmark har vaccinen mod livmoderhalskræft - den
såkaldte HPV-vaccine - været i strid modvind siden, TV 2
sendte dokumentaren 'De Vaccinerede Piger - Syge og
Svigtede', der blandt andet beskrev, hvordan adskillige
piger var blevet ramt af symptomer som eksempelvis
muskelsvigt og kronisk hovedpine efter at have fået vaccinen. Læs mere


En artikel der burde debatters. Dyr medicin er noget vi
vil komme til at høre mere om i fremtiden. Hvem skal
beslutte om medicin skal ordineres ? Læs mere



Cirka 180 unge, bekymrede kvinder og deres pårørende
mødte torsdag aften op på Synkopecentret på Frederiksberg Hospital for at blive klogere på bivirkningerne af
HPV-vacciner. Læs mere



Så er den gal med funktionelle lidelser igen. Læs mere



Hver anden sygeplejerske giver i en Megafon-undersøgelse
udtryk for, at travlhed på deres sygehusafdeling går ud
over patienternes sikkerhed.

 Det kommer dog ikke helt bag på Morten Freil, der er direktør for patientforeningen Danske Patienter. - Det er
dybt bekymrende, men det bekræfter i høj grad de oplevelser, vi i forvejen har. Vi ved, at der på nogle medicinske
afdelinger er overbelægning, også når man kigger over et
helt år. Læs mere


"Bilen triller op lige her uden for vinduet. Så holder jeg altid øje med, om deres telefon ringer. Hvis den gør, kører
de igen. Så har de fået et nødkald, som de skal af sted til.
Og så kan der godt gå lang tid, inden du får din mad." Se
video



Det er desværre ikke alle der får hurtigt hjælp ... Læs mere

 Opfodring til alle syge, ledige, og personer der har oplevet
følgende! - Du er syg og systemet, måske nu under et
ressourceforløb eller tilbage i tiden før de startede med
dem. - Du har opdaget eller opdager, at der i din sag er
udtales fra en behandler (mest sanddynlig en psykiater)
men kan også være fra anden type behandler. - Til din
forbløffelse har du aldrig hørt om ham, aldrig snakket med
ham eller blevet undsøgt, ud-redet eller på anden måde
været i behandling ved ham. - I så tilfælde må du meget
gerne skrive til mig, har modtaget (uopfordret) 6 henvendelser fra personer som har været udsat for dette. - Når vi
har samlet ind i en periode så kan vi tjekke om det er
samme navne der går igen og igen, så kan det føre til en
politianmeldelse i sammenarbejde med en jurist, hvis der
skønnes at lovgivningen er blevet brudt (heldigvis har vi
jurister blandt vores medlemmer). - I kan også sende en
e-mail til: boo.horsens@gmail.com

Arbejdsløse:
 En super blog indlæg af Claus Jansson, virkeligt godt
skrevet: Læs mere


Arbejdsløse er ikke dovne Læs mere



Mens den offentlige debat raser om ledige, der siger nej
til job, viser nye tal fra Beskæftigelsesministeriet, at det
indtil videre er sket 60 gange i år. Læs mere



Kontanthjælp:



Hvad er det for en samfund vi er ved at skabe ....? Se
video



- De ryger, det er satme en luksus ting at have råd til
dette. Synes ikke de skal klage hvis de både kan have
hund og ryge. Læs mere



For en enlig kontanthjælpsmodtager, som er forsørger,
er der hver måned 2.000 kr. i gevinst efter skat ved at
gå fra kontanthjælp til et job med en månedsløn på 1819.000 kr. Har man ekstra transportudgifter på 655 kr.,
stiger rådighedsbeløbet efter bolig, daginstitution og
transport med 1.350 kr. om måneden for denne person
ved at være i job. Læs mere

Førtidspensionister:
 Dorte døde, mens hun ventede på førtidspension .
Læs mere


Den tidligere taxachauffør er 56 år og har konstant voldsomme smerter i ryggen og i hovedet. Læs mere

Fattigdom/hjemløs:


Hvad fanden sker der lige her!!! folk må skrabe i de riges
krummer for at datteren kan holde konfirmation, der er
ikke meget som tyder på vi har en velfærdssamfund i
Danmark... der imod minder det om en bananrepublik !
Men jeg forstå ude mærket at toppen/overklassen ikke
kan forstå at nogen må gøre disse ting, når man lever en
hverdag i overflod, hvor ingenting mangles, uanset om
man åbner køleskabet eller køkkenskabe så vælter det
ude med ting .... Læs mere



En konfirmationsfest er kostbar for mange forældre. Foreninger oplever markant behov for økonomisk hjælp til
festlighederne. Læs mere



Forbruget af plasticposer skal mindskes til en femtedel,
har Europaparlamentet vedtaget.
- Altid de udsatte der skal holde for.

Ja igen er det de udsatte som bliver ramt ...



"De unge hjemløse kan ikke genkende sig selv i de sociale
tilbud, de bliver henvist til." Læs mere



På værtshuset Arken i Nakskov på Lolland har Svend Jørgensen taget plads ved siden af billardbordet. Han tager et
hvæs af sin cigaret, mens han kigger koncentreret på bordet og overvejer sit næste træk. Han tager en slurk af sin
Tuborg og støder forsigtigt og præcist den røde kugle hen
ad bordet. Læs mere



Unge uden adresse. Hør mere



Bliv ven med en hjemløs. Læs mere



En chance til? Hvad kan politikerne gøre for de hjemløse,
tidligere hjemløse og socialt udsatte? Læs mere

Så er der udskrevet valg den.18.juni – 2015


Behandl os ordentligt er ikke parti politisk men debatter og
blander sig kraftigt i arbejdsmarkedspolitik.



Vi vil ikke anbefale nogen parti men derimod opfordre folk
til at stemme, vi er sikker på folk nemt selv kan finde ud af
hvor de vil stemme, men kan de ikke det, så har ”I” jo muligheden for at stemme blank.

Psykiatrien:
 Arbejdsrelateret stress er vanskelig at løse alene. Alligevel
kan alle have gavn af forskellige metoder til at håndtere
stressede situationer, og det er den enkeltes medansvar at
håndtere og sige fra over for stress på arbejdspladsen.
Læs mere


Mange kender fornemmelsen af, at man bliver presset på
arbejdspladsen. Opgaverne hober sig op, en indre uro
melder sig, man får hjertebanken og overblikket forsvinder.
Men hvordan spotter man tegn på stress hos andre end sig
selv? Her følger fem gode råd fra Psykiatrifonden til,
hvordan du spotter stress hos kollegaer og medarbejdere.
Læs mere



HVAD ER PSYKISK SUNDHED? LÆS MERE



Når en medarbejder eller en kollega kommer tilbage på
arbejdspladsen efter en stresssygemelding, er det
nødvendigt at tage særligt hensyn og skabe fleksible
rammer. Det tager tid at komme op i fulde omdrejninger
igen, og medarbejderen har brug for ekstra line og hensyn
i starten. Her følger fem gode råd fra Psykiatrifonden til,
hvordan kollegaer og medarbejdere kan hjælpes tilbage på
arbejdspladsen efter en stresssygemelding. Læs mere




Regionale nyheder:
Unge brugere af distriktspsykiatrien i Frederikshavn Kommune er paniske og dybt frustrerede. I Region Nordjyllands foreløbige forslag til ny psykiatriplan står deres lokale ambulatorium til at lukke. I stedet skal de sindslidende
til Hjørring for at få behandling. Det kan de ikke overskue,
og nu advarer de om konsekvenserne. Se mere



I det sidste stykke tid har vi været rundt og optage i krogene hos foreningen, og er nu meget stolte af resultatet.
Se det selv! - Vi er meget glade og tilbyder dig nu et intromedlemskab, hvor du får resten af 2015 gratis Se video



Et råb om hjælp fra kasper winther til hele Danmark Se video

Arbejdstidsnedsættelse:

 Det er vigtigt at forstå, at arbejdsdeling/nedsættelse er
nødvendig. Læs mere


Indledning skrevet af Flemming Nielsen Nedsættelse af
arbejdstiden.. Og den dermed følgende deling af arbejdet. - Noget som vi i "Behandl os ordentligt" tror fuldt og
fast på er den eneste vej til at få alle med på arbejdsmarkedet herhjemme. Dertil også noget der vil forbedre
livskvaliteten generelt. - Når vi har skrevet om nedsættelse af arbejdstiden kommer der næsten altid nogen ind
under opslaget og skriver, jeg har ikke råd til at gå ned i
indtægt. Vi har så ofte skrevet at det er der ingen der
behøves, jo hvis det indføres som et spare tiltag, derimod hvis man vil bruge de midler som spares på ledigheds området, sundhed, osv, til at udligne, så nej, ingen
behøves at gå ned i indtægt hvis det indføres. - Jesper
Jespersen får vendt andre områder også i dette god indslag . - Citat.
Ikke mindst i lange perioder med vedvarende høj arbejdsløshed synes det næsten trivielt at foreslå reduceret
ugentlig arbejdstid som en mulighed for at øge beskæftigelsen. Det blev praktiseret i perioden fra 1986-92, hvor
arbejdstiden blev nedsat med tre timer til de nuværende
37 timer. Det gik rigtig godt, og toppen af arbejdsløsheden blev skåret af. De beskæftigede fik mere fritid, og en
del af de arbejdsløse kom i job. - Det foregik som en
lang glidende bevægelse med cirka en halv time om året,
hvilket svarer til en reduktion i arbejdstiden på lige godt
1 procent. Jamen, betød det ikke en nedgang i lønindkomsten? Nej, det betød derimod en reduceret stigning i
ugelønnen. Traditionelt er den reale timeløn steget med
2 procent om året – svarende til produktivitetsstigningen. Reduceres arbejdstiden med 1 procent, så stiger
ugelønnen ikke med 2 procent men med 1 procent, hvilket jo fortsat er en stigning. Hertil kommer, at arbejdsløshedsrisikoen mindskes, i takt med at beskæftigelsen
øges. - Benyttes regnemodellen ADAM som pejlemærke,
vil en reduktion med en halv time betyde ca.12.000 flere
i beskæftigelse det efterfølgende år. Hertil skal lægges
den gevinst, som de hidtil arbejdsløse opnår ved at gå
fra dagpenge/kontanthjælp til en normal lønindkomst.
For stort set alle lønmodtagere vil der her være tale om
en win-win-position: øget fritid uden indkomstnedgang
og samtidig en generelt reduceret arbejdsløshed. 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


Der er kommet 5 nye facebook grupper: Østjylland, Odense, Folkepensionister Medicinsk cannabis

Se vores folder:
Boo-facebook_grupper
Om Behandl os ordentligt
Hvad kan/gør Behandl os ordentligt
Boo-frivillig_jobavis

M.v.h.

Oplysning:


Ønsker du at få noget med i nyhedsbrevet, så send en mail
til: behandlosordenligt@behandlosordenligt.dk

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

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

Aktivitetstillæg/Barselstillæg til
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

Lovhenvisning
§
1
§
2
§
4
§
5

Sats

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

§ 35, stk. 3

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

Periodesanktioner – nedsættelse af
kontanthjælp1
Fyldt 30 år, forsørger børn

Lovhenvisning

Sats

§ 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

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

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

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.

pensionsret
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

måned
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

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.

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

måned
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,

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.

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 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

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

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

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

