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Alle rettigheder tilhører © Behandl os ordentligt
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Vi mangler 1 lokale i Skive (det skal være gratis, da foreningen er non profit)
Det skal bruges til at opbevare brugt legetøj som vi har samlet sammen og stadig gør. Legetøjet skal bruges til julegaver til børn som ellers ingen julegave ville få
Så kender du/I et tom kælderrum, lokale som vi må benytte til dette indtil gaverne er delt
ud i december, så høre vi gerne fra dig/jer på mail eller PB
Nyhed: Fremover holder vi åbenhus i Bolbro Brugerhus Stadionvej 50 L-M,
5200 Odense V. Første gang lørdag den 12-08-2017 mellem 11:00 – 12:30. –
Har I/du lyst at møde nogle af os bag Behandl os ordentligt
Så mød op den 12-08-2017 mellem 11:00 – 12:30, Tilmeld dig så vi har
kaffe/kage
Fremover vil der være åbenhus 1 gang i hver måned, dato og tidspunkt vil blive
oplyst i nyhedsbrev og diverse facebook grupper.

Er du på facebook og gerne vil gøre noget lokal eller har noget du vil give
bort/sælge, så søg på kommunenavnet + Behandl os ordentligt. Her er et
par eks. Horsens, Skive, København, Furesø, Aalborg. Det er ikke alle
gruppe der er lige mange medlemmer i, det håber ”vi” så ”I” vil hjælpe med
at folk finde ud af grupperne er der, samt få en masse til at melde sig ind. Når du er på facebook så gå lige ind og like denne side behandl os
ordentligt.

Her kan du læse alle satser på overførelsens indkomst i 2017 tal. Dagpenge,
sygedagpenge, kontanthjælp, løntilskud-jobrotation, fleksjob, seniorjob, efterløn,
førtidspension, folkepension, brøkpension.

Frivillige med social forståelse gør en forskel for
borgerne i Lemvig
I efteråret vil Behandl os ordentligt afholde et kursus for folk
som kunne tænke sig at blive frivillige i Lemvig.
Dertil har vi brug for din hjælp til at dele breve ud til
uddannelsessteder og virksomheder i august/september. Vi
har brug for ideer på hvordan vi når ud til flest mulige i
Lemvig.
Kunne du tænke dig at være med til at sprede information om kurset eller deltage i kurset, så ser vi
frem til at høre fra dig.
Kurset vil være gratis og for alle, men der er tilmelding pga. forplejning og lokale.
De frivillige vil have mulighed for kørselsgodtgørelse alt efter afstand.
Yderligere oplysninger og tilmelding så skriv til udvalg@hjaelptilhjaelp.dk
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Presser din sagsbehandler dig pga. indstilling til
rehabiliteringsteam
Nu har vi bisiddere for Behandl os ordentligt i en lang
række af sager oplevet at der er sagsbehandlere som
presser borgere til at skrive under på
Rehabiliteringsplans forberedende del selv om borger
ikke er enig i indholdet. Borgerne bliver presset på den
måde at de direkte modtager brev fra sagsbehandler om
at de ”skal” underskrive den forberedende del ellers kan
sagen ikke komme for rehabiliteringsteamet til aftalte
dato. Det samme sker når borgere ikke ønsker at skrive
under på en generel samtykkeerklæring fra
sagsbehandleren, så oplever vi også der stå ”hvis du ikke underskrive denne samtykkeerklæring, så
vil din sag ikke kunne fremlægges for rehabiliteringsteamet”. Denne slags skrivelser læser borgerne
som trusler og bliver mange gange bange for at deres sag ikke vil kunne komme videre. Men tag det
roligt og læs videre. Derfor vil Lissi Andersen som er bisidder her i dette nyhedsbrev gerne oplyse
alle om, at der intet sted i loven står, at den forberedende del skal underskrives af borger. Der imod
står der at den forberedende del skal udfyldes i samarbejde med borgeren og sagsbehandler. Dette
kan du læse mere om på hjemmesiden. (http://www.behandlosordenligt.dk/rehabiliteringsteamet/) I den
forberedende del er kommunerne ofte så smarte at tilføje en samtykkeerklæring side som slet ikke
høre til selve den forberedende del. Behandl os ordentligt vil derfor anbefale alle at slå et stort kryds
over denne side og så vedlægge egen samtykkeerklæring. Det kan nemlig være meget
uoverskueligt at se hvad det er kommunen henter af informationer og hvorfra samt om det er
relevant for ens sag. Behandl os ordentligt har fået en advokat til at dikterer en samtykkeerklæring
som kan benyttes i alle instanser både kommune, stat og region. Den ligger frit til at download på
Behandl os ordentligt hjemmeside. (http://www.behandlosordenligt.dk/samtykke/) og du vil kunne læse
mere om det at underskrive en samtykkeerklæring her (http://www.behandlosordenligt.dk/samtykkeerklaeringer/) Hvis du bliver i tvivl om den forberedende del som kommunen har lavet, så foreslår
Behandl os ordentligt at du går ind på foreningens hjemmeside og downloader den forberedende del
der (http://www.behandlosordenligt.dk/rehabiliteringsteamet/) som er hentet fra statens hjemmeside som
vejledning til kommunerne. Kommunerne har lov til at lave deres egen men der er dog visse punkter
der skal være udfyldt. Du som borger skal altid tænke ud fra hvad der relevant for din sag og selv
sørge for dine oplysninger kommer med til rehabiliteringsteamet.
Du skal på intet tidspunkt lade dig presse til at skrive under uanset hvad årsagen er. Presses du
pga. tidsfristen ikke kan overholdes for rehabiliteringsmødet, så er det aldrig værre end du kan få en
ny tid. Presses du til at skrive under på en samtykkeerklæring, så spørg ind til hvor i loven det står at
du skal, når du har afleveret din egen.
Noget du skal være opmærksom på er at det altid er din pligt til at være samarbejdsvillig for at få
oplyst din sag på bedste måde, men det indebære ikke at du skal give afkald på dine rettigheder fx
til at det er den rigtige forberedende del og den rigtige samtykkeerklæring som kommunen får af dig.
Du bør på intet tidspunkt gå med til at der står urigtigheder i din forberedende del, så hellere
download din egen og udfyld den med skriftlig besked til sagsbehandleren om det er denne som
skal fremlægges for rehabiliteringsteamet. Lissi Andersen gør opmærksom på at hun har været
udsat for at en borger ikke kun er blevet presset til at skrive under 1 gang, men hele 3 gange, men
da borgeren havde afleveret egen samtykkeerklæring, så kunne kommunen intet gøre. Kommunen
valgte underligt nok ikke at indhente oplysninger. Husk altid at tage kopi til dig selv af alt og sørg for
du har bevis på det er afleveret til kommunen. Læs mere
Er du i tvivl om noget så skriv og spørg juristen@behandlosordenligt.dk
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Støtteforeningen Hjælp til Hjælp indsamler brugt legetøj som bruges til
julegaver til de børn som eller ikke vil få julegaver, så har I noget af dette så
kontant os på E-mail: udvalg@hjaelptilhjalp.dk
Så finder vi ud af hvordan legetøjet kan hentes eller afleveres.

Vigtigt! Behandl os ordentligt køre alt på frivillig basis, vi har ingen ansat, derfor køre vi alt
der er muligt online, så tænker vi samtid på klima det er vores fremtid det gælder.

Oplysninger:
Ofte kan folk som er i løntilskudsjob aflønnet af en offentlig arbejdsgiver få supplerende hjælp
Er du i private løntilskudsjob afhænger hjælpen af din løns størrelse
Den supplerende hjælp kan gives i form af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse
Læs ankestyrelsens forklaring på hvornår du kan få supplerende hjælp
Ankestyrelsen henviser også til en principafgørelse vedr. løntilskudsjob og supplerende hjælp.
__________
Ankestyrelsen har skrevet en forklaring på ressourceforløb i forhold til den principafgørelse som
der er lavet
https://ast.dk/beskaeftigelse/tilbud-til-ledige/artikel-nar-borgeren-har-vaeret-igennem-sit-forsteressourceforlob
Kan du afholde forlænget ferie på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse
__________
Kan du afholde forlænget ferie på kontanthjælp
http://www.behandlosordenligt.dk/kontanthjaelp/
Kan du afholde forlænget ferie på Uddannelseshjælp
http://www.behandlosordenligt.dk/uddannelse/
Kan du afholde forlænget ferie på integrationsydelse
https://ast.dk/beskaeftigelse/kontanthjaelp/forlaenget-ferie-2013-hvad-med-ydelsen
__________

Den med botilbud er linket forkert, så her er det rigtige
http://www.behandlosordenligt.dk/handicapped/
__________
Briller som hjælpemiddel, hvis øjenlidelsen er omfattet af indikationerne i hjælpemiddelbekendtgørelsen
og dermed ikke omfattet af styrken (prismer)
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192281
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Sanktioner
Kommunerne er alt for dårlige i sager om sanktioner overfor borgerne og derfor har ankestyrelsen skrevet
hvad det er en kommune skal overholde.
Vejledningspligten
En kommune som indkalder en borger til et møde har altid vejledningspligt. Kommunen skal derfor altid
give skriftlig vejledning om konsekvenserne ved ikke at møde op. Hvis en kommune ikke har givet
borgeren en vejledning, så kan kommunen ikke give en sanktion for ikke at være fremmødt.
Aktivitetsparate og den personlige kontakt
Kommunen skal have tømt alle rimelige muligheder for at komme i kontakt med en aktivitetsparat for at
sanktionere.
Når en borger udebliver skal borgeren begrunde sit fravær og den personlige kontakt skal vurdere om det
er det er en rimelig grund.
Der er en principafgørelse vedr. sanktioner
http://www.behandlosordenligt.dk/sanktioner/
__________
Hvornår skal lønindtægt for arbejde inddrages i ledighedsydelsen
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192279
__________

Er du uarbejdsdygtig og modtager sygedagpenge, men ikke kan modtage sygedagpenge efter reglerne i
sygedagpengeloven, så har du ret til at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse ved ophør af
sygedagpenge og dermed undgår du at komme på kontanthjælp.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192251
__________
Kommunerne har mulighed for at give borgere et tilbud om løntilskud hos både en offentlig og privat
virksomhed.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192247
__________
Denne principafgørelse kunne jeg se anvendt mange steder og finder den meget nyttig.
Man kan klage over manglende oplysning og vejledning fra kommunen til ankestyrelsen
Så find lige en tekst
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192244
__________
Uddannelseshjælp-STU-Indtægter-Feriepenge
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192209
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- Der er sket et skred.
Sådan lyder det nu fra en juraprofessor, der forsker
i sociale rettigheder.
Hun kritiserer Ankestyrelsen for at have bevæget
sig fra at være borgervenlig til myndighedsvenlig.
Ankestyrelsen er øverste myndighed i sager, hvor
borgere klager over kommunale afgørelser inden for
det sociale område. Ekspertens kritik går på afgørelser, der handler om, at den ene halvdel af et
kærestepar skal forsørge den anden, fordi vedkommende er arbejdsløs. - Den type sager har der
nemlig været stor forskelsbehandling i fra kommune til kommune. Læs mere

Det er ikke cigaretter, flæskesteg og for lidt
motion, der får slagteriarbejdernes og sosu'ernes
helbred til at skrante. Hårdt fysisk eller psykisk
arbejdsmiljø fordobler risikoen for dårligt helbred hos
lønmodtagerne, når man renser for dårlige
livsstilsvaner, viser en ny undersøgelse. LO
efterlyser flere ressourcer til bedre arbejdsmiljø. Men
DA mener, at LO stikker folk blår i øjnene ved at
bilde folk ind, at rygning og kost er et mindre
problem. Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune hyrede konsulentfirma til at
omorganisere hele sygedagpenge-området og skaffe en besparelse. Det
blev belønnet med en bonus på godt 800.000 kroner.
Ringkøbing-Skjern: Dagbladet kan i dag afsløre, at Ringkøbing-Skjern
Kommune har givet 800.000 kroner i bonus til et konsulentfirma for at
have nedbragt antallet af sygedagpenge-modtagere og skaffet kommunen
en besparelse. Læs mere
De fleste arbejdsgivere forventer, at deres
medarbejdere møder til tiden, dukker op i rent tøj og er
nogenlunde selvkørende. Mennesker med sociale eller
helbredsmæssige problemer kan dog til tider have brug
for en hjælpende hånd for at indgå i et
arbejdsfællesskab.
Men i en travl hverdag er der ofte ikke det fornødne
overskud til, at virksomheder kan åbne dørene for de,
der lever på kanten af arbejdsmarkedet. - Det fastslår
en ny undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af offentlige og private virksomheder. I alt 424 er
blevet spurgt. Undersøgelsen har Epinion foretaget for videns- og netværkshuset Cabi. Virksomhederne er blevet spurgt, hvad de ser som de 'største udfordringer i forhold til at fastholde
syge medarbejdere og inkludere udsatte ledige'.
Og særligt ét svar bonner ud. En ud af tre af de adspurgte virksomheder mener nemlig, at 'det
kræver for mange ressourcer og for meget tid at tage imod udsatte ledige'. Læs mere

7

”Vi håber alle må få en god ferie uanset hvor du befinder dig i livet og samfundet”

Vil du søge aktindsigt:
Så send en besked på mail eller PB så får du tilsendt et dokument du bare skal skrive det navn på
og derefter sende til kommunen.

Her kan I hente vores folder og vidresende den online det spare på papiet
Du kan også printe den
Ønsker du aktindsigt kan du printe en færdiglavet dukoment ud.

Stop unødig papirspild
Derfor arbejder Behandl os ordentligt online, vi tænker på ”klimaet”
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