Familie- og Socialudvalget

Punkt 10.

Orientering om Statistik vedr. kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen
2016-008439
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering
at Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har sammenholdt statistik fra KL vedr. kontanthjælpsloftet fra den 1.
december 2016 og den 1. februar 2017
at Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har modtaget brev fra Beskæftigelsesministeriet med oplysninger
om hvor mange borgere der er berørt af 225 timers reglen.
Beslutning:
Til orientering.
Forvaltningen vil følge tallene over en længere periode, for at være sikker på validiteten. Udvalget får en ny
status på et senere tidspunkt.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune har fra KL modtaget en statistisk opgørelse og beregning vedr. kontanthjælpsloftet og de
ydelsesmodtagere, som er omfattet af regelsættet i Aalborg Kommune pr. 1. februar 2017.
KL har tidligere fremsendt statistik for kontanthjælpsloftet, hvor beregningen byggede på tal fra den 1. december 2016. Denne statistik blev Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget præsenteret for på
fællesmøde den 13. december 2016.
Statistikkerne, beror på udtræk fra Udbetaling Danmark.
I det nedenstående præsenteres de centrale tal, fra seneste statistiske opgørelse og sammenholdes med
opgørelsen fra december.
Aalborg Kommunen har fra KL endvidere modtaget validerede oplysninger fra Beskæftigelsesministeriet, om
personer omfattet af 225 timers reglen for hele 4. kvartal 2016.
I det nedenstående præsenteres de centrale tal, fra de modtagne oplysninger vedr. 225 timers reglen.
Kontanthjælpsloftet
Det samlede antal af omfattede ydelsesmodtagere i Aalborg Kommune
Der er sket et fald i antallet af ydelsesmodtagere, som er omfattet af kontanthjælpsloftet:
Omfattede ydelsesmodtagere pr. 01. december 2016 i Aalborg Kommune

6.265 personer

Omfattede ydelsesmodtagere pr. 01. februar 2017 i Aalborg Kommune

6.024 personer

Det svarer til 3,8% færre ydelsesmodtagere, som er omfattet af kontanthjælpsloftet pr. 1. februar 2017.02.01
Samlede antal ydelsesmodtagere, med reduktion
Ud af det samlede antal ydelsesmodtagere, som er omfattet af kontanthjælpsloftet, er der sket et fald i antallet af ydelsesmodtagere, som også bliver reduceret i enten deres boligstøtte eller den særlige støtte (Lov om
aktiv socialpolitik § 34).
Den 01. december 2016, medførte kontanthjælpsloftet reduktion for

1.436 personer

Den 01. februar 2017 medførte kontanthjælpsloftet reduktion for

1.327 personer

Det svarer til 7,5% færre ydelsesmodtagere, som er blevet reduceret grundet kontanthjælpsloftet.
Beløbsinterval af reduktionerne
Den 1. december 2016, blev 55,4% af de 1.436 ydelsesmodtagere, reduceret i enten den særlige støtte,
boligstøtten eller begge dele, svarende til mellem 0 kr. – 1.000 kr.
Den 1. februar 2017, blev 57,8% af de 1.327 ydelsesmodtagere, reduceret i enten den særlige støtte, boligstøtten eller begge dele, svarende til mellem 0 kr. – 1.000 kr.
Det vil sige, at lige over halvdelen af de samlede antal reducerede ydelsesmodtagere, bliver reduceret med
1.000 kr. eller derunder pr. måned.
Ydelsestyper
Størstedelen af de ydelsesmodtagere, som bliver reduceret i den særlige støtte (Lov om aktiv socialpolitik §
34) og boligstøtte, modtager kontanthjælp.
Ud af de 1.436 ydelsesmodtagere, hvor kontanthjælpsloftet medførte reduktion den 1. december 2016, modtog 1.236 personer kontanthjælp.
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Ud af de 1.327 ydelsesmodtagere, hvor kontanthjælpsloftet medførte reduktion den 1. februar 2017, modtog
1.146 kontanthjælp.
225 timers reglen
På baggrund af vedlagte bilag fra Beskæftigelsesministeriet, bemærkes det, at der i de første tre måneder
efter 225 timers reglen trådte i kraft den 1. oktober 2016, er sket en stigning i antallet af personer, på landsplan, som blev reduceret i ydelse som følge af 225 timers reglen.
Oktober 2016

Ca. 11.800 personer

November 2016

Ca. 13.100 personer

December 2016

Ca. 14.100 personer

Af de ca. 14.100 personer, der på landsplan blev reduceret i ydelse som følge af 225 timers reglen i december har ca. 84%, svarende til ca. 11.850 personer, fået en reduktion i kontanthjælpen på 1.000 kr. om måneden, mens 5%, svarende til ca. 700 personer, har fået en reduktion på 500 kr. om måneden.
De resterende 11% eller ca. 1.500 personer er gifte kontanthjælpsmodtagere, som reduceres med mere end
1.000 kr. månedligt. Her reduceres hjælpen til et niveau, hvor ægteparret samlet set modtager, hvad der
svarer til én voksensats i kontanthjælpssystemet.
225 timers reglen og kontanthjælpsloftet
Ca. 4.200 personer ud af de ca. 14.100, der i december måned er reduceret i ydelse på baggrund af 225
timers reglen, er samtidig også berørt af kontanthjælpsloftet.
De fleste heraf (84%) er reduceret med 500 eller 1.000 kr., som følge af 225 timers reglen.
Personer fordelt i 6-by regi
Af de 14.100 personer, som på landsplan er reduceret i ydelse i december måned, som følge af 225 timers
reglen, er der 385 personer, som er bosiddende i Aalborg Kommune.
Til sammenligning, er antallet af personer i de andre 6-byer:
Randers

154 personer

Esbjerg

280 personer

Aalborg

385 personer

Århus

786 personer

Odense

864 personer

København
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Bilag:
Bilag - Statistik vedr. kontanthjælpsloftet Aalborg Kommune - februar 2017.xml
Bilag - Oplysning fra Beskæftigelsesministeriet om antal berørt af 225 timers reglen.docx
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