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Udvidelse af målgruppe vedr. bevilling af huslejerestancer og depositum
I forbindelse med kontanthjælpsreformen, vil der blive indført nye ydelsestyper samt en gensidig
forsørgelsespligt for samlevende for de over 25-årige.
Uddannelseshjælp og kontanthjælp ungesats
Alle personer, der er fyldt 25 år, modtager i dag kontanthjælp på voksensats, som ydes på to satser afhængig af, om personen har forsørgelsespligt overfor børn.
Med kontanthjælpsreformen, vil unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse modtage uddannelseshjælp og unge under 30 år med en kompetencegivende uddannelse,
vil pr. 01.01.2014 modtage kontanthjælp med ungesats.
For begge grupper af unge betyder dette, at deres forsørgelsesydelse vil blive mindre end det
beløb, de modtager i dag. Dette vil især være gældende for de 25-29-årige uddannelsesparate og
jobparate unge, som ikke er forsørgere og som i dag modtager kontanthjælp.
Kontanthjælp i dag
25-29-årige uden
uddannelse

25-29-årige med uddannelse

Uddannelseshjælp
5.753 kr. brutto

Nedgang i ydelse
4.747 kr. brutto

Kontanthjælp i dag

Kontanthjælp ungesats

Nedgang i ydelse

10.500 kr. brutto

6.767 kr. brutto

3.733 kr. brutto

10.500 kr. brutto

Det vurderes, at den relativt høje indtægtsnedgang vil kunne betyde, at nogle af de unge vil kunne have store vanskeligheder med, at bibeholde deres nuværende bolig.
Gensidig forsørgelsespligt
Den gensidige forsørgelsespligt for samlevende, træder i kraft pr. 01.01.14 med halv virkning.
Dette betyder, at ingen helt vil kunne miste deres forsørgelsesydelse i hele 2014, selvom deres
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samlever har formue eller en indtægt. Men pr. 01.01.2015 vil det i sidste enden kunne betyde, at
ydelsesmodtageren ikke har ret til kontanthjælp/uddannelseshjælp.
For nogle nuværende ydelsesmodtagere vil det dog alligevel betyde, at der vil ske en større nedgang i deres nuværende forsørgelsesydelse med konsekvenser for fx familiens fremtidige boligsituation.
Dette set ift., at familien kan have indrettet sig således, at deres nuværende huslejeudgift m.m.
vil være for stor set ift., den indtægtsnedgang de vil få pr. 01.01.14.
Se vedlagte bilag med eksempler på indtægtsnedgang.
Særlig støtte til høje boligudgifter
Med kontanthjælpsreformen bliver den særlige støtte til høje boligudgifter afskaffet for unge
under 30 år, som er uddannelsesparate eller jobparate.
Der er med kontanthjælpsreformen vedtaget en overgangsordning som betyder, at den særlige
støtte til høje boligudgifter bevares frem til den 30.06.2014 for de unge som modtager den pr.
31.12.2013.
Herefter vil den bortfalde, hvilket vil betyde en yderligere nedgang i de unges indtægt.
Hjælp til depositum
På baggrund af de ovenfor beskrevne nedsættelser i kontanthjælpen/uddannelseshjælpen vurderes det, at der vil være en række unge og børnefamilier, som skal finde en ny og billigere bolig.
Det vurderes ikke realistisk, at den konkrete målgruppe har haft mulighed for, at spare op til et
nyt depositum eller for manges tilfælde, har mulighed for at låne til udgiften i banken.
Det foreslås derfor, at der i sagsbehandlingen tages højde for, at de borgere som af økonomiske
årsager ikke har mulighed for, at blive boende i deres nuværende bolig, samt ikke har mulighed
for selv at afholde udgiften, i vid udstrækning imødekommes i deres ansøgning om depositum.
Forudsat at den ansøgte bolig er økonomisk realistisk at bevare, og dermed må anses, som en
boligmæssig forbedring jf. Lov om aktiv socialpolitik § 85.

Hjælp til huslejerestance
Nogle ydelsesmodtagere, som på baggrund af kontanthjælpsreformen, har fået en større nedgang
i kontanthjælp/uddannelseshjælpen, vil ikke ansøge om hjælp før der er opstået huslejerestancer,
og dermed på sigt risiko for udsættelse af deres nuværende bolig.
Det er muligt jf. Lov om aktiv socialpolitik § 81a, at yde hjælp til huslejerestancer og herefter
hjælp i en kortere periode på 3-4 måneder for, at forebygge udsættelser.
Jf. nuværende praksis og instruktion i Aalborg Kommune, er målgruppen for denne hjælp børnefamilier og/eller socialt udsatte som er udsættelsestruede pga. huslejerestancer og ikke selv har
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økonomisk mulighed for, at afholde restancerne. Herudover er det en betingelse, at der skal findes en varig løsning på problemet.
Den ovenfor beskrevne gruppe af unge uddannelsesparate og jobparate, vil jf. nuværende praksis
ikke være i målgruppen for hjælp jf. Lov om aktiv socialpolitik § 81a.
Herudover er børnefamilier på nuværende tidspunkt ikke pr. automatik omfattet af og berettigede
til hjælpen. Det er de børnefamilier, som er direkte udsættelsestruede, som er omfattet af hjælpen.
Det foreslås derfor, at målgruppen udvides således, at der i sagsbehandlingen tages højde for, at
de unge som af økonomiske årsager og på baggrund af kontanthjælpsreformen ikke har mulighed
for, at afholde deres huslejerestancer, imødekommes i deres ansøgning.
Samtidig foreslås det, at de børnefamilier, som normalt ikke ville være i målgruppen, men på
baggrund af nedsættelsen i deres forsørgelsesydelse og den manglende tilretning af deres økonomi, har oparbejdet huslejerestancer, vil kunne blive omfattet af hjælpen efter en konkret vurdering.
Det skal i sagsbehandlingen undersøges, om det er realistisk for den unge og børnefamilien at
blive boende i den nuværende bolig eller der skal findes en ny og billigere bolig. Hertil skal der
foretages en økonomisk beregning, samt evt. tilbydes fremadrettet administration af de nuværende boligudgifter. Der skal i den forbindelse være fokus på, at en del af de unge også vil miste
berettigelsen til den særlige støtte til høje boligudgifter pr. 30.06.2014.
Hvis det ikke er muligt for den unge, at finde en bolig som vil matche budgettet, så vil den
kommunale anvisningsret kunne anvendes fx ift. ungdomsboliger.
I den mellemliggende periode, vil der kunne ydes hjælp til den eksisterende husleje i op til 4
mdr. I denne periode skal rådgiver i samarbejde med pgl. aktivt finde anden og holdbar løsning
ift. pgl.´s boligsituation. Herunder fx finde en konkret anden bolig.
Periode
Det foreslås, at ovenstående ændringer i praksis skal være gældende i hele 2014. Dette med henblik på, at den særlige støtte til høje boligudgifter bortfalder for en række borgere, pr.
30.06.2014, som ovenfor beskrevet.
Der vil i 2014 skulle tages stilling til, om det vil være hensigtsmæssigt, at forlænge ændringerne
i praksis ind i 2015, idet bestemmelserne om den gensidige forsørgelsespligt, vil få fuld effekt pr.
01.01.2015.
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