Familie- og Socialudvalget

Punkt 12.

Orientering om udvidelse af personkreds til integrationsydelse
2016-009064
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering
at der pågår implementering vedrørende udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse.
Beslutning:
Til orientering.
Jens Toft-Nielsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Folketinget vedtog d. 17. marts 2016 en udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse.
Personkredsen udvides således, at loven gælder for alle, der modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp
og borgere, der ansøger herom.
Folketinget indførte med virkning fra d. 1. september 2015 et opholdskrav for ret til uddannelseshjælp og
kontanthjælp samt en ny, lavere integrationsydelse for borgere, der ikke opfylder dette opholdskrav. Opholdskravet betyder, at for at opnå ret til kontanthjælp, skal man have haft lovligt ophold og folkeregisteradresse i riget i mindst 7 ud af de seneste 8 år. Loven omfattede ikke borgere, som allerede havde opnået
lovligt ophold og bopælsadresse inden d. 1. september. Loven omfatter både danske statsborgere og udlændinge.
Den vedtagne udvidelse af personkredsen for integrationsydelse betyder, at nuværende og kommende uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, som ikke opfylder opholdskravet pr. 1. juli 2016, fra den 1. juli skal
overgå til integrationsydelse. Første udbetaling af integrationsydelse vil ske ultimo juli 2016.
Borgere, der overgår til integrationsydelse, har mulighed for at ansøge kommunen om dansktillæg på 1.517
kr. (2016 takst) på baggrund af bestået danskprøve.
Konsekvenser som følge af udvidelse af personkredsen til integrationsydelse
1. Konsekvenser for borgerne
a. Borgerne vil opleve en væsentlig nedgang i ydelse, idet deres forsørgelsesydelse bliver nedsat. Hertil kommer, at der er loft over den særlige støtte til høje boligudgifter for integrationsydelsesmodtagere. Loftet på den særlige støtte er for integrationsydelsesmodtagere på 70% af dagpengesatsen,
hvilket er lavere end for uddannelses- eller kontanthjælpsmodtagere. Dette betyder, at de borgere,
der hidtil har modtaget særlig støtte vil opleve en større indtægtsnedgang, idet denne ligeledes vil
blive lavere.
b. Borgere, der overgår til integrationsydelse, har ikke ret til ferie. Der er med udvidelsen af målgruppen
ikke indført en overgangsordning. Derfor vil de borgere, som har optjent ferie på kontanthjælp, miste
retten hertil pr. 1. juli 2016.
c.

Hvis en borger, der skal nedsættes til integrationsydelse er gift eller samlevende med en borger, der
modtager uddannelses- eller kontanthjælp er der i lovgivningen indført et skærpet krav. Dette betyder at for den samlevende/ægtefællen vil dennes kontanthjælp ligeledes blive nedsat. Parret vil herefter alene være berettiget til en samlet ydelse svarende til, hvad de hver i sær ville være berettiget
til i integrationsydelse inkl. evt. dansktillæg.

2. Konsekvenser for Socialafdelingen – ydelsesområdet.
a. Som konsekvens af flere borger på integrationsydelse med nedgang i ydelse, forventes det, at Socialafdelingen skal træffe forholdsvis flere afgørelse om dansktillæg på baggrund af indstilling fra Jobcenteret.
b. Som konsekvens af flere borgere på integrationsydelse forventes det, at Socialafdelingen vil modtage flere ansøgninger om enkeltydelser samt større efterspørgsel på billig-boliger mv. Det vedtagne
lovforslag medfører ikke ændringer i forhold til muligheden for at yde hjælp i særlige tilfælde.
Aalborg Kommunes opgaver i forbindelse med implementeringen af udvidelsen af personkredsen for
integrationsydelse
1. Socialafdelingen skal manuelt gennemgå alle nuværende uddannelses- og kontanthjælpssager i
kommunen med henblik på at udsøge de sager, hvor borgerne ikke opfylder opholdskravet pr. 1.juli

Familie- og Socialudvalget

Møde den 29.04.2016
kl. 08.30

Side 2 af 3

Familie- og Socialudvalget
2016. Aktuelt har Socialafdelingen samlet set 6.220 uddannelses- og kontanthjælpssager fordelt på
Uddannelseshuset, Ydelses og Socialcenteret og Socialcenter Integration
2. Nuværende uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, hvor der er tvivl, om opholdskravet er opfyldt
pr. 1. juli skal partshøres/varsles samt modtage afgørelse om ændring af ydelse til integrationsydelse med første udbetaling ultimo juli 2016.
3. Borgere, der i perioden 1. april til 30. juni 2016 ansøger om uddannelses- eller kontanthjælp og som
ikke opfylder opholdskravet, skal på samme tid både modtage afgørelse om:
- Uddannelses- eller kontanthjælp med virkning frem til d. 30. juni 2016.
- Integrationsydelse med virkning fra d. 1. juli.
Støtteforanstaltninger til implementeringsprocessen


I den vedtagne lov om udvidelsen af personkredsen for integrationsydelse, er der angivet, hvad en
partshøring skal indeholde i forbindelse med nedsættelse fra uddannelses- eller kontanthjælp til integrationsydelse.



Socialsekretariatet udformer de nødvendige standardbreve, herunder partshøring og afgørelsesbreve.



Der er fra Socialsekretariatet udsendt orientering med sagsgangsbeskrivelse til Ydelsescentrene.

Overordnet tidsplan i forhold til implementeringen af lovændringen:
1. 1. april – 8. april: Socialafdelingen gennemgår manuelt alle sager og udsøger de borgere, hvor der
er tvivl om, hvorvidt de opfylder opholdskravet.
2. 11. april – 30. april: Socialafdelingen udsender partshøringer til de borgere, der er i risiko for at få
nedsat deres ydelse.
3. 1. maj – 30. maj. Socialafdelingen udsender afgørelser om nedsættelse af ydelse fra uddannelseseller kontanthjælp til integrationsydelse.
4. Alle afgørelser skal være truffet medio juni 2016.
Økonomi og ressourcer
Med lovforslaget følger DUT midler til forvaltningen på ca. 430.000,-. Der er tale om et engangsbeløb, og der
kan således ikke forventes DUT midler til administration af de nye regler i overslags årene. DUT midlerne
omsættes til ekstra personale, som skal overvejende skal hjælpe med at behandle sagerne.

Tidsplan:
13.04.2016
26.04.2016
29.04.2016
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