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Oversigt over socialpolitiske kontantydelser 
(s. 333-339)  
Bør trykkes på begge sider, så tabellen ses over to sider! 



Kronologisk oversigt over politiske begivenheder og lovændringer 
2002-2008 (supplement til oversigten i Dansk Socialpolitik 1708-2002) 
(s. 411-428). Bør trykkes på begge sider, så årets begivenheder ses 
over 6 spalter på to sider!  


