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Bilag - Tids og procesplan for Kontanthjælpsloft
Tids og procesplan
Marts 2016 – juni 2016


Der afholdes et implementeringsmøde hver måned frem til sommerferien, med deltagelse af relevante teamledere fra Ydelsescentrene samt socialfaglige konsulenter fra Socialsekretariatet.
Møderækken vil blive forlænget og udvidet ved behov.
På disse møder, vil der bl.a. blive drøftet detaljerede sagsgange og udfordringer.

31. marts 2016


STAR har udgivet en startvejledning, med en overordnet gennemgang af kontanthjælpsloftet,
225 timers reglen og ændringerne vedr. ferie.

Medio april – ultimo april 2016


Det forventes, at vejledningsteksten fra STAR og KL modtages.

Medio april – 24. juni 2016


Vejledningsbrev sendes til de 6.500 borgere, som har en eksisterende sag.
Det undersøges pt. ved KMD, om det vil kunne lade sig gøre, at sende vejledningsskrivelsen
automatisk med den udbetalingsmeddelelse der hver måned udsendes til ydelsesmodtagere,
som modtager de berørte ydelser. Og i givet fald, hvor stor en udgift dette ville blive.
Dette løsningsforslag forudsætter dog, at vejledningsbrevet er en standard, som ikke kræver individuel udfyldelse.
Såfremt vejledningsskrivelsen vil skulle udfyldes individuelt, vil der manuelt skulle sendes 6.500
breve inden for samme tidsrum.

Juni 2016


STAR udsender bekendtgørelse vedr. beregning af kontanthjælpsloft

1. juni 2016



Socialsekretariatet opdaterer standardjournaler og standardafgørelsesbreve vedr. de relevante
ydelsestyper, så de er klar til brug til den 1. juni 2016.
Socialsekretariatet udsender vejledning til brug for sagsbehandlingen, med fokus på indplaceringen på loftet. Der tages stilling til en instruktion, når der foreligger lovguide fra Schultz lovsystemer.

1. juni 2016 – 1. oktober 2016



Vejledningsskrivelsen vedhæftes afgørelsesbreve vedr. kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse.
Alle borgere med en eksisterende sag og nye sager, skal indplaceres på loftet. I en del sager,
skal der endvidere træffes afgørelse om samliv.
Indplaceringen skal journalføres i hver sag.

? – 1. oktober 2016


Aalborg Kommune skal videregive indplaceringen på loftet, til Udbetaling Danmark i alle sager.
Der er endnu ikke modtaget information omkring, hvordan denne videregivelse skal foregå eller,
om den kan foregå løbende eller skal foregå i en konkret periode.
Da tidsforbruget på gennemgangen og indplaceringen af 6.500 eksisterende sager, samt de
sager som løbende kommer til, vurderes at være omfangsrigt, er det nødvendigt, at opgaven
varetages løbende frem til den 1. oktober.
Hvis Aalborg Kommune ikke kan videregive de nødvendige oplysninger til Udbetaling Danmark
løbende, vil dette betyde, at de konkrete sager skal findes frem igen, når det er muligt at videregive oplysningerne.

1. oktober 2016 – fremadrettet


Opgaver vedr. loftet vil være en del af sagsbehandlingen, ved alle bevillinger af kontanthjælp,
uddannelseshjælp og integrationsydelse.
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