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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 …

Nyhedsbrevet:
❖ Vil fremover også kunne læses her http://boo-nyhedsbrev.dk/ der vil køre en overgang i 2-3 mdr. hvor nyhedsbrevet kommer begge steder.

Sket i ”Behandl os ordentligt siden sidst:
❖

Behandl os ordentligt havde besøg af Bente Stenfalk, på
vores møde den 20.juni – 2015 i Bolbro bruger hus i
Odense, noget af det Bente talte om var Funktionelle Lidelser Læs mere Det var et rigtigt godt foredrag… Læs også
her

❖

Behandl os ordentligt arbejder kraftig på at få vores nyhedsbrev til at køre som en hjemmeside http://boo-nyhedsbrev.dk/

❖

Behandl os ordentligt holder hele tid skarp øje med hvad
der forgår i fagbevægelsen og på Christiansborg…

❖

I juli mdr. vil der være ferietid så vi køre på lav blus, men
sker der ændringer af nogen art vil vi hurtigst muligt skrue
bluset op …

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

Hvad skete der på Behandl os ordentligt møde den
20.juni-2015?:
❖

Møde for Administratorer på Facebook og andre interesseret. - Den 20-06-2015 i Bolbro Bruger huset i Odense

Referat:
❖ Peder Bæk fra BOO indledte mødet med at fortælle om Behandl os ordentligt og ideen med indkaldelse til mødet. Der
blev oplyst om BOO hjemmesider og det som kunne findes
her af informationer og at BOO er ved at opbygge en bisidder korps. - Peder Bæk fortalte at ideen med mødet er at
finde ud af om grupperne kan bruge hinanden til noget, så
vi kan støtte hinanden.
❖ De fremmødte præsenterede sig
❖ Flemming Nielsen fra BOO fortalte om en måde, hvor på
der kunne deles opslag mv. meget nemt ved brug af Hashtags.
❖ Steffen fra BOO forklarede, hvorfor det er så svært at få
noget i medierne som omhandler dem på offentlig ydelse.
Han kom også kort ind på hvordan vi kunne få vores artikler lagt online, så det kommer ud til alle.
❖ Debatten gik meget aktivt mellem deltagerne. Der blev efterspurgt ideer til opstart af kolonihave og afholdelse/udbredelse af demonstrationer. Peder Bæk oplyste effekten
af demonstrationer afholdt i København og i kommunerne.
- En deltager fortalte at på Facebook, ruller opslag hurtigt
langt ned, så indlæg/svar vedr. love kun ses i meget kort
tid. Dette medføre at der skal svares på samme spørgsmål
igen og igen.
❖ Der kom ytringer om hvad der hvordan verden ser ud for
dem på offentlig ydelse som fx den manglende fagbevægelse til at varetage medlemmernes interesse. Borgerne er
blevet passive og tør ikke deltage eller kæmpe for et bedre
samfund. Ens for alle grupperne var at de efterspurgte på
”Hvordan får vi folk til at være aktive” i kampen for at forbedre forholdene. - Med venlig hilsen Behandl os ordentligt
Styregruppen

Læsebreve/artikler: som kan være gode oplysninger:
❖

Fra at være doven, respektløs og lige ved at blive smidt ud
af folkeskolens 7. klasse til en af årets såkaldte
superstudenter, der kan tage studenterhuen på med et snit
på 12,6. Læs mere

❖

Ressourceforløb går uden om de unge - modsat
hensigten. - De såkaldte ressourceforløb skulle afløse
førtidspension for de unge. Men de tildeles i langt højere
grad svage ledige over 40 år, viser nye tal. Læs mere

❖

❖

Er det okay, at jeg stopper op og trækker vejret? Jeg er
ubeslutsom, ambitiøs og nysgerrig på verden. Jeg er dygtig
og har med et gymnasiekaraktergennemsnit på 10 knoklet
de seneste år. Det vil jeg fortsat gøre. Men jeg vil også ud i
den virkelige verden. Jeg har ret til tid til at finde mig selv.
Blive dannet. Det skal ingen ’hurtigt igennem ’- reformer
forhindre Læs mere
Folkeskolen må og skal videre, men politikerne på
Christiansborg må også påtage sig deres ansvar. Læs mere

❖

Nu rammer den græske krise Danmark: Aktierne styrtdykker.
Læs mere

❖

Når magteliten bliver for grådig: Udgivet den juni 28,
2015by Vinni
Kommunernes svigt af, de ultimativt svageste i det danske
samfund, de udsatte børn, borger for den manglende
kvalitet af al socialt arbejde. Det skulle egentlig hjælpe folk
med problemer: misbrugere, psykisk syge, handicappede,
ældre og arbejdsløse, men er så udhulet at det ikke virker
mere. Er det nyt for mig? nej sådan har tingene udviklet
sig siden 2000
Det er et spørgsmål om politisk valg og ikke mindst
fravalg. Det politiske menneskesyn får sin næring fra
samfundets moralske, etiske og empatiske standart eller
måske er det snare omvendt. Det danske samfund leger
“Simon says” med højrefløjens liberalistiske tolkninger af
menneskeværd.
Vores gamle medmenneskelige system er næsten erstattet
af liberalismens hofnummer: ikke ydere behandles på lige
fod med kriminelle, uanset alder, erfaringer og fortid. Der

er ingen dommer, intet retssystem. Bliver du syg eller
arbejdsløs er du per automatik dømt skyldig.

Empati og høj faglig standart er der ikke bud efter mere,
medmindre det passer ind i et hamsterhjul, der kan skabe
profit for nogen højere oppe i systemet.
Hele problematikken ligger i, at det nogen ser som en
personlig ret, når andre får mindre og på det egoistiske
plan har de ret, det har til alle tider virket, de bliver rigere.
Men på det totale samfundsplan går der meget tabt: Ideer,
energi og tryghed, går til grunde i massernes kamp for ren
overlevelse og de riges frygt for masserne.
Intet sted i verden kan man finde ophobet rigdom alene,
da den basere sig på masserne arbejdskraft, fra en spade i
jorden og til den færdige Ifon !
Om de rige kan arbejde med deres, uden livvagter og
militær, afhænger af om samfundet under dem er trygge
ved dem og stoler på, at de tøjler deres grådighed og giver
lige så meget tilbag til samfundet, som de har høstet fra
det. Sådan som man har set det forgå i Skandinavien i
mange år. Det gav velfærd til alle.
Hele myten om ledere, arbejdsgivere og andre
magthaveres større ret, er skabt for at til gode se dem selv
og af dem selv. Egernet er ikke mere værd end træerne,
selv om de høster nødderne og ingen fører ulv er noget
værd uden en flok. At hævde at en afdanket leder, er mere
værd end en afdanket arbejder er en del af myten.
I virkeligheden er historien om, at ledere kun vil lede, hvis
de får mange penge for det, rent fup. Ledere er ledere,
fordi de ikke kan lade være, det ligger i deres natur. Den
økonomiske gulerod tiltrækker en forkert slags leder,
nemlig de grådige.
Det de grådige har delt med os andre, er krummer fra
deres tag - selv-bord og bland de krummer finder vi krige,
forurening, hungersnød, milliarder af våben verden over og
meget andet elendighed..det gode blandt krummerne, er
svært at få øje på.
Ultimativt ender det med ufred, noget våbenindustrien
elsker: den enes død den andens brød, bogstaveligt talt.

Oplysnings video:
❖ Børsting roser valg af Jørn Neergaard som minister..
B00 undre sig? Se video

Vigtigt:
Husk altid uanset hvad der bliver sagt på Christiansborg
skal der være flertal for det bliver vedtaget..

Diverse om sygdom:
❖ ØSTJYLLAND: Det er over fjorten dage siden, at Heidi
Neergaard sidst har været i bad. Hendes plejepersonale
har nemlig ikke haft tid. Læs mere og se video
❖

Overset. Vibeke Rasmussen blev i årevis behandlet for
depression, selvom hun led af angst. - Angst ligger under
meget af det, vi ser i dagligdagen. - Christian Freitag,
praktiserende lægers formand. - Den 53-årige Vibeke
Rasmussen står en dag i køen i Netto og rammes pludselig af voldsom hjertebanken, svimmelhed, kvalme, dobbelt syn og svedetur. Læs mere

❖

Sig mig hvad er det vor en verden vi lever i hvis børnene
bliver stresset... Læs mere

❖

Handicappede: Vi transporteres rundt som pakker
En handicappet kvinde fra Aarhus skal selv betale, hvis
hun vil kigge ud af forruden på sin bil. Kommunerne
strammer i stigende grad reglerne for tilskud til handicap
biler. Læs mere

❖

Patrick Mortensen, 29 år, kører på Holbækmotorvejen.
Han sidder bag rattet, holder øje med trafikken og passer
sit arbejde som chauffør, som han har gjort i årevis. Som

lyn fra en klar himmel sætter en nerve sig i klemme i
ryggen. Den »giver tæsk«, som han udtrykker det. Men
her stopper det ikke. Dér bag rattet i lastbilen får den
unge chauffør også et voldsomt tryk på brystkassen. Den
næste følelse er lammelse i halsen. Og det sortner for øjnene. Læs mere

❖ En kvart million vil statistisk set blive ramt af langtidssygdom og truet af økonomisk ruin, viser beregninger
Læs mere

❖

I morgen er det en måned siden, at 50-årige Heidi Neergaard, der er spastisk lammet i benene, har været i bad.
- Jeg synes, det er lidt ulækkert og uværdigt. Det er ikke
særlig rart - og hvis man kommer til at tisse, fordi de
ikke kan være her, så bliver man bare tørret af med en
fugtig klud, fortæller hun til metroxpress, mens hun ligger i den seng, hun nu ikke har forladt siden 1. juni. Her
valgte Randers Kommune nemlig at stoppe hendes døgnhjælp, da Heidi ikke længere kunne overskue at at være
arbejdsgiver for sin handicaphjælper som hidtil. I stedet
vil de have Heidi på institution, imod hendes vilje.

Se video
❖

Ny forskning viser nu, at HPV - vaccine ødelægger æggestokkene og kan føre til sterilitet. Læs mere

❖

Kommunen har sat Tenna til at hækle PARKERET I
RESSOURCEFORLØB: Tenna Skjoldan (37) kommer
næppe i arbejde igen, siger speciallæger. Nu skal hun
strikke og hækle på et værested, har kommunen bestemt.
Læs mere

❖

Graviditeten gjorde Oksana Gordej så syg, at hun ikke
kunne arbejde. Det, mener hun, er grunden til, at hun blev
fyret. Læs mere

Arbejdsløse:
❖

Her er noget galt, vil de ikke henvise til AMU centret? Måske noget med betaling for kursister.
Citat. - Hvis jeg var jobcenter eller for den sags skyld AMU
- Fyn, ville jeg gribe knoglen og sige, at her havde jeg et
interessant tilbud til vores medlemmer. Vi har ikke hørt en
lyd fra AMU - Fyn. Nu må vi altså have et bedre samarbejde i gang, siger Rude. Læs mere

❖

"Arbejdsløshed er krisens grimme ansigt. Arbejdsløshed er
ikke udtryk for dovenskab."
Hvad med vi tænkte lidt anderledes? Nedsæt arbejdstiden
så der kan blive plads til os alle på arbejdsmarkedet.

❖

Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide eller
overvejer at blive det. Den oplevelse giver en ud af fem
kvinder udtryk for i en ny undersøgelse. Forsker mener, at
politikerne har sovet i timen i forhold til at skabe ligestilling
på arbejdsmarkedet. Læs mere

❖ Maskinproducenten Kongskilde flytter produktionen fra
Sønderborg til Polen. Det koster 120 sønderjyder jobbet.
Læs mere

Kontanthjælp:
❖

Her ved vi ikke 100 % hvad der vil ske fremover, vi holder et vågent øje med hvad politikerne arbejde med og
på angående kontanthjælp og dens fremtidigt udsende.
Og så snart vi ved noget vil det bliver oplyst rundt om i
diverse facebook grupper…

Førtidspensionister:
❖
❖

Førtidspension - "Gammel" og "Ny" Gammel og ny
Beregning af førtidspension

Fattigdom/hjemløs:
❖

Billeder

❖

Jeg Er Ikke Fucking Hjemløs' Min mor smed mig ud hjemmefra, da jeg blev 18. Så jeg endte med at gå på gaden og
sov hos venner og veninder. Jeg gik meget op og ned ad
Strøget, for så følte jeg, at tingene stadig var meget normale.' Lyt til de unges radiofortællinger på: Lyt her

❖

Kommer du fra Viborg eller kommer du gennem Viborg så
gå lige en tur i gågaden og se de mange skulpturer af
hjemløse: Billede

Partipolitik vil vi ikke have i behandl os ordentligt!!

Psykiatrien:
❖ Foredrag for dig der vil vide mere Læs mere
❖

Nyt dansk studie af udskrivning af ADHD - medicin til børn
viser en meget uensartet behandling. Læs mere

❖

Peter Mygind fortæller om kunsten at være forælder. Og
hvorfor han selv tog sin børneopdragelse op til revision.
Læs mere

❖

Ruds Vedby Skole var i højt humør, da Kronprinsesse Mary
var med Psykiatrifonden på arbejde for børns mentale
sundhed. 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

Arbejdstidsnedsættelse:
❖

Hvis vi skal opretholde velfærdssamfundet, skal danskerne
lægge flere timer på arbejdspladsen. Sådan lyder det gang
på gang. Men hvis man tror, at det øger velstanden og
styrker økonomien at få en længere arbejdsuge, hænger

man fast i en samlebåndstankegang. Danskerne kan sagtens arbejde mindre og præstere mere, lyder det fra forskere og medlemmer af Mandag Morgens Velstandsgruppe.
Læs mere
❖

Nedsat arbejdstid er en god idé, Der er ingen grund til at
frygte en voldsom økonomisk lussing eller omfattende tab
af konkurrenceevne, hvis arbejdstiden sættes ned. Sker
reduktionen i et roligt tempo, kan det skabe en bedre samfundsøkonomisk balance til fordel for alle. Læs mere

❖

Det kan godt lade sig gøre at sænke arbejdstiden, uden at
levestandard eller BNP bliver mindre end i dag. Samtidig
kan arbejdsløsheden bringes ned, siger økonom Jesper Jespersen. 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 BOO-hedsbrev, 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

Lovhenvisning Sats
§ 25, stk. 2, nr. 14.416 kr. pr.
1
måned

Fyldt 30 år, andre

§ 25, stk. 2, nr. 10.849 kr. pr.
2
måned

Enlige forsørgere - under 30 år
Forsørgere under 30 år, som ikke har
erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 25, stk. 3, nr. 13.779 kr. pr.
1
måned
§ 25, stk. 3, nr. 9.640 kr. pr.
2
måned

Under 30 år, gravid (passeret 12.
svangerskabsuge)

§ 25, stk. 3, nr. 10.849 kr. pr.
4
måned

Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt

§ 25, stk. 3, nr. 14.416 kr. pr.
5
måned

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 25, stk. 3, nr. 10.849 kr. pr.
6
måned

25-29 år, udeboende

§ 25, stk. 3, nr. 6.992 kr. pr.
7
måned

25-29 år, hjemmeboende

§ 25, stk. 3, nr. 3.374 kr. pr.
8
måned

Under 25 år, udeboende

§ 25, stk. 3, nr. 6.992 kr. pr.
9
måned
§ 25, stk. 3, nr. 3.374 kr. pr.
10
måned

Under 25 år, hjemmeboende
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp
inkl. tillæg

§ 25, stk. 4

14.416 kr. pr.
måned

Aktivitetstillæg/Barselstillæg til
kontanthjælp
Forsørger enlig – under 30 år

Lovhenvisning

Sats

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet
ret til ekstra børnetilskud

§ 25, stk. 9, nr. 4.776 kr.
2
pr. måned

Fyldt 25 år og udeboende

§ 25, stk. 9, nr. 3.857 kr.
4
pr. måned

Fyldt 25 år og hjemmeboende

§ 25, stk. 9, nr. 7.475 kr.
5
pr. måned

§ 25, stk. 9, nr. 637 kr. pr.
1
måned

Periodesanktioner – fradrag i
kontanthjælp1
Fyldt 30 år, forsørger børn

Lovhenvisning

Sats

§ 35, stk. 3

665 kr. pr.
dag

Fyldt 30 år, andre

§ 35, stk. 3

501 kr. pr.
dag

Enlige forsørgere – under 30 år

§ 35, stk. 3

636 kr. pr.
dag

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet § 35, stk. 3
ret til ekstra børnetilskud

445 kr. pr.
dag

Under 30 år, gravid (passeret 12.
svangerskabsuge)

§ 35, stk. 3

501 kr. pr.
dag

25-29 år, udeboende

§ 35, stk. 3

323 kr. pr.
dag

25-29 år, hjemmeboende

§ 35, stk. 3

156 kr. pr.
dag

Under 25 år, udeboende

§ 35, stk. 3

Under 25 år, hjemmeboende

§ 35, stk. 3

Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt

§ 35, stk. 3

665 kr. pr.
dag

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 35, stk. 3

501 kr. pr.
dag

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. § 35, stk. 3
tillæg

665 kr. pr.
dag

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

323 kr. pr.
dag
156 kr. pr.
dag

Lovhenvisning

Sats

§ 35, stk. 3

29 kr. pr. dag

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet § 35, stk. 3
ret til ekstra børnetilskud

220 kr. pr.
dag

Fyldt 25 år og udeboende

§ 35, stk. 3

178 kr. pr.
dag

Fyldt 25 år og hjemmeboende

§ 35, stk. 3

345 kr. pr.
dag

Periodesanktioner – nedsættelse af
kontanthjælp1
Fyldt 30 år, forsørger børn

Lovhenvisning

Sats

§ 40, stk. 1

1.995 kr. pr.
hændelse

Fyldt 30 år, andre

§ 40, stk. 1

1.503 kr. pr.
hændelse

Enlige forsørgere – under 30 år

§ 40, stk. 1

1.908 kr. pr.
hændelse

Forsørgere under 30 år, som ikke har
erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 40, stk. 1

1.335 kr. pr.
hændelse

Under 30 år, gravid (passeret 12.
svangerskabsuge)

§ 40, stk. 1

1.503 kr. pr.
hændelse

25-29 år, udeboende

§ 40, stk. 1

969 kr. pr.
hændelse

25-29 år, hjemmeboende

§ 40, stk. 1

468 kr. pr.
hændelse

Under 25 år, udeboende

§ 40, stk. 1

969 kr. pr.
hændelse

Under 25 år, hjemmeboende

§ 40, stk. 1

Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt

§ 40, stk. 1

468 kr. pr.
hændelse
1.995 kr. pr.
hændelse

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 40, stk. 1

1.503 kr. pr.
hændelse

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp
inkl. tillæg

§ 40, stk. 1

1.995 kr. pr.
hændelse

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

Lovhenvisning

Sats

§ 40, stk. 1

87 kr. pr.
hændelse

Forsørgere under 30 år, som ikke har
erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 40, stk. 1

660 kr. pr.
hændelse

Fyldt 25 år og udeboende

§ 40, stk. 1

Fyldt 25 år og hjemmeboende

§ 40, stk. 1

534 kr. pr.
hændelse
1.035 kr. pr.
hændelse

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

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

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

Lovhenvisning
§ 27, stk. 1

Enlige forsørgere – under 30 år
(maksimum)

§ 12, stk. 3

§ 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
11.888 kr. pr.
måned

Fradrag ved formue og indtægt, beløb Lovhenvisning
der ses bort fra
Formue, enlige
§ 14, stk. 1

Sats

Formue, ægtefæller og samlevende

§ 14, stk. 1

20.000 kr. pr. år

Formue, engangsbeløb fra forsikring v.
kritisk sygdom

§ 14, stk. 7

150.000 kr.

Forsørgelsesydelse, ægtefæller og
samlevende, forsørgerpligt

§ 30, stk. 2

14.416 kr. pr.
måned

Forsørgelsesydelse, ægtefæller og
samlevende, andre

§ 30, stk. 2

10.849 kr. pr.
måned

10.000 kr. pr. år

Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt § 31, stk. 1

25,38 kr. pr.
time

Arbejdstillæg, ukendt arbejdstimer,
omregningssats

§ 31, stk. 2

220,50 kr. pr.
time

Særlig støtte, grænsebeløb,
boligudgift2
Ikke-forsørgere

Lovhenvisning

Sats

§ 34, stk. 6

2.850 kr. pr.
måned

Forsørgere med et hjemmeboende barn

§ 34, stk. 6

Forsørgere med et udeboende barn

§ 34, stk. 6

4.050 kr. pr.
måned
4.150 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

750 kr. pr.
måned
600 kr. pr.
måned

Indtægtsgrænse efter 3 måneder dagpengemaksimum

17.918 kr. pr.
måned

§ 34, stk. 6

Fradrag for forskudsvis udlagt Lovhenvisning
børnebidrag
Samlede udbetalt beløb
§ 96 a, stk. 1

Sats
Mindst 14.416 kr. pr.
måned

1

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

Lovhenvisning
Sats
§§ 68, stk. 2, nr. 1 og 14.416 kr. pr.
69 j, stk. 2, nr. 1
måned

Fyldt 25 år, eller under 25 år og
udeboende, andre

§§ 68, stk. 2, nr. 2 og 10.849 kr. pr.
69 j, stk. 2, nr. 2
måned

Under 25 år, hjemmeboende, uden
forsørgerpligt

§§ 68, stk. 2, nr. 3 og 3.374 kr. pr.
69 j, stk. 2, nr. 3
måned

Personer under 25 år, hjemmeboende,
bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§§ 68, stk. 2, nr. 4 og 14.416 kr. pr.
69 j, stk. 2, nr. 4
måned

Ressourceforløbsydelse (højeste
§ 68, stk. 4
sygedagpengebeløb)
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse § 68, stk. 5
89 pct.)

4.135 kr. pr.
måned
3.680 kr. pr.
måned

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

14.416 kr. pr.
måned

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

10.849 kr. pr.
måned

Fradrag ved indtægt, beløb der
ses bort fra
Lønindtægtsgrænse

Lovhenvisning

Sats

§ 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

Sats
2.850 kr. pr.
måned

Forsørgere med et hjemmeboende barn

§ 34, stk. 6

4.050 kr. pr.
måned

Forsørgere med et udeboende barn

§ 34, stk. 6

4.150 kr. pr.
måned

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme
udover 1

§ 34, stk. 6

750 kr. pr.
måned

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude
udover 1

§ 34, stk. 6

600 kr. pr.
måned

Indtægtsgrænse efter 3 måneder -

§ 34, stk. 6

17.918 kr. pr.

dagpengemaksimum

måned

Periodesanktion - fradrag i
Lovhenvisning
Sats
ressourceforløbsydelsen
Fyldt 25 år, eller under 25 år og udeboende, § 69 a, stk. 3 og 69 665 kr. pr.
forsørger børn
l, stk. 3
dag
Fyldt 25 år, eller under 25 år og udeboende,
andre
Under 25 år, hjemmeboende, uden
forsørgerpligt

§
l,
§
l,

69 a, stk. 3 og 69 501 kr. pr.
stk. 3
dag
69 a, stk. 3 og 69 156 kr. pr.
stk. 3
dag

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt,
max hjælp inkl. tillæg

§ 69 a, stk. 3 og 69 665 kr. pr.
l, stk. 3
dag

Punktsanktion - nedsættelse af
ressourceforløbsydelsen
Fyldt 25 år eller under 25 år og
udeboende, forsørger børn

Lovhenvisning

Fyldt 25 år eller under 25 år og
udeboende, andre

§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og 1.669 kr. pr.
§ 69 o, stk. 2, nr. 1
hændelse

§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og 1.669 kr. pr.
§ 69 o, stk. 2, nr. 1
hændelse

Ressourceforløbsydelse (sygedagpenge § 69 d, stk. 2, nr. 1
eller ledighedsydelse)
Under 25 år, hjemmeboende, uden
forsørgerpligt, bidragspligt

Sats

1.669 kr. pr.
hændelse

§ 69 d, stk. 2, nr. 2 og 259 kr. pr.
§ 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

Lovhenvisning

Sats

§ 69 j, stk. 4,
nr. 1

10.812 kr. pr.
måned

Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende,
andre

§ 69 j, stk. 4,
nr. 1

8.137 kr. pr.
måned

Under 25 år, hjemmeboende, uden
forsørgerpligt

§ 69 j, stk. 4,
nr. 1

2.530 kr. pr.
måned

Personer under 25 år, hjemmeboende,
bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§ 69 j, stk. 4,
nr. 1

13.573 kr. pr.
måned

Ressourceforløbsydelse til selvstændige Lovhenvisning
med 50 pct. uarbejdsdygtighed
Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende, § 69 j, stk. 4,
forsørger børn
nr. 2

Sats

Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende,
andre

§ 69 j, stk. 4,
nr. 2

5.425 kr. pr.
måned

Under 25 år, hjemmeboende, uden
forsørgerpligt

§ 69 j, stk. 4,
nr. 2

1.687 kr. pr.
måned

Personer under 25 år, hjemmeboende,
bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§ 69 j, stk. 4,
nr. 2

12.729 kr. pr.
måned

Periodesanktion - fradrag i
ressourceforløbsydelsen 75 pct.

Lovhenvisning

7.208 kr. pr.
måned

Sats

Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende,
forsørger børn
Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende,
andre

§ 69 l, stk. 3

Under 25 år, hjemmeboende, uden
forsørgerpligt

§ 69 l, stk. 3

117 kr. pr.
dag

Personer under 25 år, hjemmeboende,
bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§ 69 l, stk. 3

499 kr. pr.
dag

§ 69 l, stk. 3

499 kr. pr.
dag
376 kr. pr.
dag

Punktsanktion - nedsættelse af
ressourceforløbsydelsen 75 pct.
Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende,
forsørger børn

Lovhenvisning

Sats

§ 69 o, stk. 2,
nr. 1

1.251 kr. pr.
hændelse

Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende,
andre

§ 69 o, stk. 2,
nr. 1

1.251 kr. pr.
hændelse

Under 25 år, hjemmeboende, uden
forsørgerpligt

§ 69 o, stk. 2,
nr. 1

194 kr. pr.
hændelse

Personer under 25 år, hjemmeboende,
bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§ 69 o, stk. 2,
nr. 1

194 kr. pr.
hændelse

Periodesanktion - fradrag i
ressourceforløbsydelsen 50 pct.
Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende,
forsørger børn

Lovhenvisning

Sats

§ 69 l, stk. 3

333 kr. pr.
dag

Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende,
andre

§ 69 l, stk. 3

250 kr. pr.
dag

Under 25 år, hjemmeboende, uden
forsørgerpligt

§ 69 l, stk. 3

78 kr. pr.
dag

Personer under 25 år, hjemmeboende,
bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

§ 69 l, stk. 3

333 kr. pr.
dag

Punktsanktion - nedsættelse af
ressourceforløbsydelsen 50 pct.
Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende,
forsørger børn

Lovhenvisning

Sats

§ 69 o, stk. 2,
nr. 1

834 kr. pr.
hændelse

Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende,
andre

§ 69 o, stk. 2,
nr. 1

834 kr. pr.
hændelse

Under 25 år, hjemmeboende, uden
forsørgerpligt

§ 69 o, stk. 2,
nr. 1

129 kr. pr.
hændelse

Personer under 25 år, hjemmeboende,
bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

