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Implementering af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen

Dato: 11. april 2016

Loven om kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen trådte i kraft den 1.
april 2016 og får virkning fra den 1. oktober 2016. De nye regler betyder
bl.a., at kommunerne og Udbetaling Danmark i fælleskab skal sikre korrekt administration af kontanthjælpsloftet.
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Der er tale betydelige meropgaver for kommunernes ydelseskontorer, og
KL er meget opmærksom på de udfordringer, som sammenfaldet og kompleksiteten i de nye love giver også ift. integrationsydelsen. Derfor gør KL
en ekstra indsats for at understøtte kommunernes implementering med at
sikre koordinering med STAR og Udbetaling Danmark.
KL har oprettet en arbejdsgruppe om implementeringen af kontanthjælpsloftet med deltagelse af 6 kommuner (Høje Tåstrup, København, Norddjurs, Vejle, Vordingborg, Århus) og Udbetaling Danmark, og flere kommuner deltager i en referencegruppe til arbejdsgruppen.
Formålet med arbejdsgruppen er at understøtte kommunernes implementering af kontanthjælpsloft og den delvise myndighedsoverdragelse af
særlig støtte til Udbetaling Danmark.
Kommunikation til borgerne om kontanthjælpsloftet
Af loven fremgår det, at kommunerne skal have vejledt borgere, der forud
for 1. oktober 2016 modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, om virkningen af kontanthjælpsloftet. Borgere der modtager hjælp pr. 1. juli eller tidligere skal have vejledningen senest den 1. juli
2016. Borgere der ansøger om kontanthjælp mv. efter 1. juli 2016, skal
have vejledning ved ansøgning. Kommunerne skal dokumentere, at der
er givet en individuel vejledning.
Kommunerne kan vælge at vejlede efter to modeller:
Model 1
Kommunen sender et generelt vejledningsbrev om virkningen af kontanthjælpsloftet til alle de berørte borgere inden den 1. juli 2016. Vælger
kommunen model 1, skal kommunen inden primo september 2016 (den
endelige dato er under afklaring) træffe afgørelse om borgerens kontanthjælpsloft, give Udbetaling Danmark besked herom og meddele afgørelsen til borgeren.
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Model 2
Kommunen vejleder borgerne og træffer afgørelse om borgerens kontanthjælpsloft i en og samme proces inden den 1. juli 2016. Denne model betyder, at der efterfølgende skal ske en egentlig indberetning. Denne model betyder også, at kommunen skal træffe en ny afgørelse om borgerens
indplacering på et givent kontanthjælpsloftstrin senest inden starten af
september, hvis borgerens forhold har ændret sig.
For begge modeller gælder, at KL er i dialog med KMD (og EG/Herning)
om, hvornår og hvordan indberetningen skal foregå i systemerne.
KL har aftalt med STAR, at der udarbejdes et generelt vejledningsbrev
(kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen) og varslingsbreve (225 timers
reglen), som kommunerne kan bruge ved kommunikation til borgerne.
Vejledningsbrevet forventes at blive sendt til kommunerne i uge 17 og
varslingsbrevene vil blive lagt ind i ydelsessystemerne hurtigst muligt efter aftale med KMD og KOMBIT.
STAR udarbejder også en pjece om de nye regler, som bliver elektronisk
tilgængelig for kommunerne. Pjecen er målrettet borgerne, men vil også
være et vejledningsredskab, som kommunerne kan bruge i den konkrete
vejledning af borgerne. STAR vil desuden i løbet af april offentliggøre
tekster på borger.dk om kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen, så
kommunerne snarest får mulighed for at henvise til siden eller evt. kopiere teksten over på egen hjemmeside.
Arbejdsgruppens videre arbejde
KL’s arbejdsgruppe om kontanthjælpsloftet har afholdt 1. møde og der
holdes møder ca. hver tredje uge frem til implementeringen i september.
KL vil løbende orientere kommunerne om de aftaler med Udbetaling Danmark, som KL sammen med arbejdsgruppen når frem til, bl.a. via nyhedsmails og KL’s dialogportal i gruppen: Ydelser på beskæftigelsesområdet,
se http://dialog.kl.dk/. Herudover vil der løbende blive kommunikeret via
Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark.
De temaer som arbejdsgruppen fremadrettet skal arbejde med er bl.a.:







Generel information til kommunerne f.eks. vejledning.
Generel og specifik borgerkommunikation f.eks. standardvejledning og forslag til standardbreve.
Kommunernes konkrete implementeringsopgaver f.eks. manuel
udsøgning af borgere, der på grund af boligvisitation ikke skal reduceres i ydelse pga. kontanthjælpsloftet; mv.
Afklaring af konkret udmøntning af det delte myndighedsansvar
mellem kommunerne og Udbetaling Danmark, f.eks. håndtering af
klager; krav om dokumentation af foretaget vejledning; opkrævning af uberettiget udbetaling; modregning; mv.
It-understøttelse af kontanthjælpsloftet til brug for løbende dialog
med KMD, KOMBIT og EG (bl.a. ift. Herning Kommunes løsning
og den løbende implementering af KY); it-understøttet indplacering på kontanthjælpsloftstrin, mv.



Ansøgning og sagsbehandling f.eks. ansøgningsblanket, borgerkontaktpunker og bevillingsskrivelser.

Har I spørgsmål eller input er I velkommen til at kontakte chefkonsulent
Brian Siggaard på brs@kl.dk eller 33703450.

Med venlig hilsen

Niels Arendt Nielsen
Brian Siggaard

Bilag: Kort om kontanthjælpsloftet
Loven om kontanthjælpsloftet træder i kraft den 1. april 2016 og får virkning seks måneder senere, hvilket vil sige den 1. oktober 2016. Loftet
gælder for alle - det vil sige både personer, der allerede modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp og personer, der
søger disse ydelser efter den 1. oktober 2016.
Personer, der modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i september måned 2016 skal seneste medio september måned
2016 få tilsendt afgørelse fra kommunen m ed oplysning om, hvilket loft
borger er indplaceret på.
De ydelser, som samlet set ikke kan overstige loftet, omfatter integrationsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp (herunder aktivitets -, barsels-, og bidragstillæg), særlig støtte og boligstøtte. Loftet omfatter således ikke børnerelaterede ydelser.
Loftet virker på den måde, at hvis de samlede ydelser overstiger loftet,
reduceres først i særlig støtte og dernæst i boligstøtte. Således foretages
ydelsesreduktionen som følge af loftet alene i særlig støtte og boligstøtte.
Modtagere af kontanthjælp mv., som har en arbejdsindkomst, vil opleve
en reduceret virkning af kontanthjælpsloftet. Det skyldes, at der sker fradrag i kontanthjælp mv. som følge af arbejdsindkomsten (skattepligtigt
beløb), hvilket giver ”plads under loftet” til, at modtageren kan ”beholde”
mere af boligstøtte og særlig støtte (som er skattefri).
Endvidere indgår det særlige fradragsfri beløb pr. udført arbejdstime ikke
i loftsberegningen (til gengæld modregnes timefradraget i særlig støtte).
Dansktillægget, der efter ansøgning ydes til personer, der modtager integrationsydelse, og som har bestået prøve i Dansk 2 eller tilsvarende eller
højere prøve i dansk, indgår ikke under loftet. Dansktillægget kan således supplere hjælpen ligesom fradraget pr. udført arbejdstime.
Sanktioner, der medfører ophør af, fradrag i eller nedsættelse af hjælpen
medfører ikke, at der bliver mulighed for at opnå mere særlig støtte og
boligstøtte. Sanktioner giver således ikke mere ”plads under loftet”.
Nedsættelsen af hjælpen for ugifte som følge af 225-timersreglen giver
heller ikke mulighed for at opnå mere særlig støtte og boligstøtte.
Undtagelser
I følgende situationer er boligstøtte og særlig støtte undtaget fra at indgå
i beregningen af den samlede ydelse under loftet:
1. Boligstøtte og særlig støtte, når en person i husstanden modtager
boligstøtte efter reglerne for stærkt bevægelseshæmmede.
2. Boligstøtte og særlig støtte, når en person i husstanden modtager
boligstøtte efter reglerne for modtagere af døgnhjælp efter serviceloven.
3. Boligstøtte og særlig støtte, når en person i husstanden på grund
af fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse er visiteret til og
anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtyper.

4. Boligstøtte og særlig støtte, når en person i husstanden modtager
boligstøtte (boligydelse) efter reglerne om en boligydelsesmodtager, som er anvist en almen ældrebolig m.fl. boliger af kommunen. De nævnte undtagelser gælder, uanset om det er modtageren af kontanthjælp mv. eller en anden i dennes husstand, der
opfylder de nævnte betingelser.

For yderligere information se også STAR’s hjemmeside:
http://star.dk/da/Reformer/Jobreform-fase-1-2016.aspx

YDELSE

LOFT

Person fyldt 30 år og modtager kontanthjælp eller modtager ydelse svarende til
kontanthjælp over 30 år (Voksensats §
25, stk. 2)

For gifte og samlevende forsørger :
14.575 kr.
For gifte og samlevende ikke-forsørger:
10.968 kr.
For enlige forsørger 1 barn: 15.196 kr.
For enlige forsørger 2+ børn: 15.554 kr.
For enlige ikke-forsørger: 13.265 kr.

Person under 30 år og modtager kontanthjælp (Ungesats § 25, stk. 3)

For gifte og samlevende forsørger 1
barn: 12.444 kr.
For gifte og samlevende forsørger 2+
børn: 12.321 kr.
For gifte og samlevende ikke-forsørger:
9.452 kr.
For enlige forsørger 1 barn: 14.896 kr.
For enlige forsørger 2+ børn: 15.254 kr.
For enlige ikke-forsørger: 10.154 kr.

Personer der modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse og ikke får,
hvad der svarer til kontanthjælp voksensats.

For gifte og samlevende forsørger 1
barn: 11.867 kr..
For gifte og samlevende forsørger 2+
børn: 11.707 kr.
For gifte og samlevende ikke-forsørger:
9.057 kr.
For enlige forsørger 1 barn: 14.172 kr.
For enlige forsørger 2+ børn: 14.530 kr.
For enlige ikke-forsørger: 9.754 kr.

For ægtefæller hvor den ene eller begge
modtager integrationsydelse og er omfattet af 225-timers reglen (§ 13 f, stk. 3
og 4)

For gifte og samlevende forsørger 1
barn: 9.087 kr..
For gifte og samlevende forsørger 2+
børn: 9.154 kr.
For gifte og samlevende ikke-forsørger:
6.118 kr.
For enlige forsørger 1 barn: 6.865 kr.
For enlige forsørger 2+ børn: 6.932 kr.
For enlige ikke-forsørger: 5.077 kr.

