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Kort orientering om Jobreform fase 1
I det følgende redegøres der kort for kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen som blev indført med
Jobreform fase 1.

Kontanthjælpsloftet
Med vedtagelsen af kontanthjælpsloftet, vil den samlede ydelse kunne reduceres med summen af den
særlige støtte og boligstøtten.
Reduktionen vil ske, hvis den samlede ydelse overstiger det lovbestemte loft. Loftet er individuelt og er
afhængig af, hvilken ydelsessats personen modtager, og af den familietype, personen tilhører (gift, samlevende, enlig og forsørger eller ikke-forsørger).
De ydelser der medtages i beregningen af, om borgere rammer loftet er, integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, særlig støtte, boligstøtte samt tillæg som fx aktivitetstillæg, barselstillæg og
bidragstillæg. Der ses bort fra dansktillægget. Der ses endvidere bl.a. bort fra særlig støtte og boligstøtte, hvor kommunen har visiteret en person i husstanden til en særlig bolig, på grund af fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse.
Beregningen af den samlede hjælp nedsættes med det timefradrag, der ses bort fra, når en borger har
indtægter. Der kan i 2016 ses bort fra 25,74 kr. pr. arbejdstime.
Dvs. der vil være mere plads under loftet, og der vil således være mulighed for, at kunne få udbetalt
mere i særlig støtte og boligstøtte.
Det er med lovforslaget vedtaget, at ingen vil kunne få den samlede ydelse reduceret med mere end
summen af særlig støtte og boligstøtte. Dermed reduceres kontanthjælpen og de børnerelaterede ydelser ikke.
Loftet har virkning fra bevillingstidspunktet (fra den 1. oktober 2016), således at loftet gælder, så snart
en person modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.
Da samlevende er én af familietyperne, skal Kommunen forud for indplaceringen på loftet træffe afgørelse om, hvorvidt ugifte personer kan anses for samlevende eller enlige. Afgørelsen skal træffes jf. lov
om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Udbetaling Danmark
Det er endvidere vedtaget, at udbetalingen af særlig støtte flyttes til Udbetaling Danmark, således at de
ydelser, der reduceres på grund af loftet, udbetales af Udbetaling Danmark fra den 1. oktober 2016.
Tildelingen og beregningen af særlig støtte, forbliver i Kommunen.

Kommunen skal indplacere borgeren på loftet, dvs. sammenfatte ydelsestypen, beløbet og familietypen.
Herudover træffer Kommunen afgørelse om samliv.
Kommunen skal vejlede borgere der modtager enten kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse om, at oplysninger om deres ydelse, indplacering på loftet samt andre oplysninger, der har
betydning for beregningen og evt. tildeling af særlig støtte videregives til Udbetaling Danmark, med
henblik på beregning og nedsættelse af den samlede hjælp.
Kommunen skal vejlede borgere om, hvilken betydning deres loftsindplacering har for udbetalingen af
særlig støtte og boligstøtte.
Udbetaling Danmark skal varetage beregningen af nedsættelsen af den samlede hjælp og træffer endelig afgørelse, om den økonomiske konsekvens af loftet for den individueller borger.
Herefter skal Udbetaling Danmark videregive de nødvendige oplysninger til Kommunen.

225 timers reglen
Med lovforslaget er det vedtaget, at de gældende rådighedsregler suppleres med en regel, hvorefter
begge ægtefæller i et ægtepar og ugifte personer, der er berettiget til uddannelseshjælp, kontanthjælp
eller integrationsydelse – når parret eller personen har modtaget hjælp i sammenlagt et år inden for de
sidste tre år – skal dokumentere, at de har haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for
de seneste 12 kalendermåneder.
I en overgangsperiode frem til 1. april 2017 skal borgerne have arbejdet 113 timer inden for de seneste
6 kalendermåneder, for at opfylde det skærpede rådighedskrav.
Konsekvensen for forsørgelsesydelsen er afhængig af, om der er tale om ægtepar eller ugifte personer,
og af størrelsen af den hjælp, personerne modtager.
Perioden, inden for hvilken der skal arbejdes 225 timer, skal forlænges, hvis personen ikke har kunnet
arbejde på grund af sygdom, barsel eller lignende.
Personer med en så begrænset arbejdsevne, at kommunen ud fra et konkret skøn vurderer, at de pågældende ikke vil kunne opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, undtages.
Den ægtefælle eller ugifte person, hvis hjælp er faldet bort eller er blevet reduceret som følge af 225
timers reglen, kan igen få fuld integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, når han eller
hun kan dokumentere sammenlagt minimum 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 måneder. Alle 225 timer skal ligge efter det tidspunkt, hvor hjælpen faldt bort eller blev reduceret.
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