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Punkt 3.

Ændringer i visitering af unge - kontanthjælpsreformen - unge på barsel mv.
2013-36005.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender
At alle unge, der er åbenlyst uddannelsesparate eller uddannelsesparate, der modtager uddannelseshjælp under barsel, som har født inden 1/1 2014, ændres til at være aktivitetsparate og får reguleret deres ydelse med tilbagevirkende kraft fra 1/1 2014 uanset, at ændringsbekendtgørelsen
ikke lægger op til, at ændringen sker med tilbagevirkende kraft fra før 17/2 2014. Dette under
forudsætning af, at ændringerne i bekendtgørelsen træder i kraft som foreslået.
At udgiften til ydelsesændringen fra den 1/1 - 17/2 2014 forventes at blive på ca. 0,5 mill. kr., som
afholdes på det budgetgaranterede område udenfor refusion.
At

den udbetalte efterregulering ikke gøres til genstand for modregning i ydelsen.

Indstillingen behandles ligeledes på møde i Beskæftigelsesudvalget den 25.2.2014.
Sagsbeskrivelse
Visitering af unge på barsel - ændring af bekendtgørelse
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har sendt en ændring til Bekendtgørelse om en aktiv
beskæftigelsesindsats til høring med ikrafttræden d. 17/2 2014. Høringsfristen er d. 7/2 2014.
Ændringen beskriver, at unge u. 30 år, der modtager uddannelseshjælp, mens de er på barsel, skal
visiteres som aktivitetsparate, i den periode, hvor de er fritaget for aktivitet pga. barsel. Når barselsperioden er overstået, skal de tilbageføres til den visitationskategori, de havde før barslen.
Der er i udkast til ændring af bekendtgørelsen ikke lagt op til, at bestemmelsen skal være gældende
med tilbagevirkende kraft. Dette er bekræftet af Styrelsen ved telefonisk henvendelse. Jobcenteret
er således først forpligtet til at visitere efter den nye bekendtgørelse fremadrettet.
Vurdering af omfanget af ændringerne i relation til praksis i JC-Aalborg
Jobcenter Aalborg har jf. hidtil gældende bekendtgørelse, ikke vurderet, at de uddannelsesparate
skulle ændres til aktivitetsparate i barselsperioden. Det betyder, at unge, der er på barsel på nuværende tidspunkt, skal have ændret deres visitering og dermed have ydelsen tilsvarende ændret. Det
skal bemærkes, at ændringen af ydelsen først har virkning fra fødselstidspunktet jf. udbetalingsreglerne i LAS. Det skønnes, at der konkret er tale om ca. 70 – 90 unge, der er berørt af disse ændringer, da de pt. er på barsel og visiteret som enten åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat.
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For at undgå, at de unge, der er gået på barsel inden d. 17/2 2014 stilles dårligere end de unge, der
påbegynder barsel efter 17/2 2014 foreslås det, at Aalborg Kommuner ændrer visiteringen med tilbagevirkende kraft fra 1/1 2014. Det skønnes, at det vil give en kommunal merudgift på ca. 0,5 mill.
kr. for perioden 1/1 - 17/2 2014. Udgiften hertil afholdes på det budgetgaranterede område udenfor
refusion.
Den årlige udgift til ydelsesændringen forventes at blive på brutto ca. 4,2 mill. kr. Udgiften hertil
afholdes ligeledes på det budgetgaranterede område.
Modregning af den udbetalte efterregulering
Der foreligger afgørelser fra Ankestyrelsen, som viser, at der skal ske modregning, af det efterbetalte beløb i sådanne sager. Idet regulering fx i forbindelse med for lidt udbetale forsørgelsesydelser,
skal ses som en indtægt på udbetalingstidspunktet.
Dette betyder, at en ung uddannelseshjælpsmodtager på barsel, som retmæssigt fx den 31/3 2014 vil
få udbetalt uddannelseshjælp og aktivitetstillæg og herudover en efterregulering for perioden fra 1/1
2014, vil skulle modregnes i den løbende forsørgelsesydelse for efterreguleringen, da dette lovmæssigt skal anses som en indtægt.
Dermed vil den unge uddannelseshjælpsmodtager på barsel, ikke få mere udbetalt den 31/3 2014 på
trods af efterreguleringen.
Da det vurderes at lovens intention hele tiden har været, at denne målgruppe skulle kategoriseres
som aktivitetsparate foreslår forvaltningen, at der ikke modregnes i denne regulering. Udgiften hertil er indeholdt i den udgift på 0,5 mill kr. der er nævnt ovenfor.
Præcisering af visitation – uddannelsesparate unge
Samtidig med ændringen af bekendtgørelsen har Styrelsen udsendt en ny orienteringsskrivelse –
Visitation – uddannelseshjælpsmodtagere af 3/2 2014, med en tilføjelse til tidligere skrivelse, der
uddybende beskriver, hvornår den unge skal visiteres som uddannelsesparat.
Vurderingen – uddannelsesparat - fastholdes som hidtil præciseret i bekendtgørelse og lovens forarbejder mv. Men det tydeliggøres i den seneste orienteringsskrivelse, at den unge, uddannelsesparate,
skal være i stand til at deltage i uddannelsesrettet indsats på kort sigt, for at blive vurderet som uddannelsesparat. Det vil sige, at den unge rent faktisk skal være i stand til at deltage i aktive tilbud i
et vist omfang i det år, der opkvalificeres til uddannelse på nær kortere fraværs perioder. Er dette
ikke tilfældet skal den unge vurderes som aktivitetsparat. I vurderingen er den unges perspektiv
altid centralt.
Det vurderes ikke, at Jobcenter Aalborg har været i uoverensstemmelse med de hidtil udstukne retningslinjer. Det vil dog fremadrettet blive præciseret for rådgiverne, at de løbende ved de næste
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samtaler bør genoverveje visiteringen i de tilfælde, hvor den unge uddannelsesparate i en længere
periode er ude af stand til at deltage i uddannelsesrettet aktivitet pga. sygdom eller andre forhold,
der fritager dem fra aktivitet jf. Las § 13 stk. 7. Dette vil få den konsekvens, at der formentlig vil
være flere unge, der vil komme til at opleve, at størrelsen af ydelsen vil veksle afhængig af, om de
er fritaget fra aktivitet pga. længere tids sygdom eller de er i gang med uddannelsesrettet aktivitet.
Visitationskategoriseringen vil blive fulgt tæt og der vil efter sommerferien 2014 blive udfærdiget
status på kategoriseringerne.
Jobcentersekretariatet og Socialsekretariatet aftaler i fællesskab en procedure for omvisiteringen,
således at de unge, der er berørt af bekendtgørelsesændringerne får reguleret ydelsen så hurtigt som
muligt.

orienteringsskrivelse - visitations -uddannelseshjælpmodtagere
Beslutning:
Godkendt.
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