
Nye regler skærer igen i støtten  
 
Fra 1. oktober 2016 træder et nyt kontanthjælpsloft og en 225-timers regel i kraft. De medlemmer, der må 
regne med at blive ramt af forslaget, har allerede før sommerferien fået besked i et brev fra kommunen.  
 

Fakta om nyt kontanthjælpsloft og en 225-timersregel: 
 
Kontanthjælpsloft: Der er indført et loft for, hvad man samlet kan modtage af sociale ydelser. Du vil ikke 
blive skåret i selve kontanthjælpen eller børnetilskud, men der kan blive skåret i boligstøtte og særlig støtte 
ved høj boligydelse eller stor forsørgerbyrde. Loftet gælder for alle modtagere af integrationsydelse, 
uddannelseshjælp og kontanthjælp. 
 
225-timersregel: Kontanthjælpsmodtagere vil fremover skulle arbejde i 225 timer ordinært (ustøttet) 
arbejde om året for at bevare retten til kontanthjælp.  
Hvis du ikke kan opfylde kravet om 225 timers ordinært arbejde, falder kontanthjælpssatsen, indtil du lever 
op til kravet. For et ægtepar, hvor begge er på kontanthjælp, vil hjælpen til den ene helt bortfalde, hvis I 
ikke begge får arbejde 225 timer på et år. 
 
Du kan læse mere om de ændrede regler i følgende links:  
Kontanthjælpsloft: 
 
225-timersregel: 
 
Hvis du rammes af ovenstående ændringer og har brug for råd og vejledning i den forbindelse, er du 
velkommen til at kontakte FOA Esbjergs socialrådgiver Charlotte Maxel Jensen 
 

 
FOA tager skarpt afstand fra de nye regler 
 
Baggrunden for de ændrede regler er, at regeringen mener, at der skal være en mærkbar gevinst ved at 
tage et job, og flere skal kunne forsørge sig selv. Regeringen mener, at kontanthjælpsloftet er ret og 
rimeligt, og 225 timers reglen vil betyde, at kontanthjælpsmodtagerne løbende har et incitament til at 
bibeholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 
FOA tager kraftigt afstand fra kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen, da loven vil stille en stor gruppe 
kontanthjælpsmodtagere ringere økonomisk, end de er i forvejen.  
 
FOA mener, at regeringen har strammet op på reglerne ud fra den betragtning, at de der ikke har arbejde, 
er ledige på grund af manglende motivation og ikke på grund af sygdom eller jobmangel.  
 
Der er ikke taget hensyn til, at der er en stor gruppe blandt kontanthjælpsmodtagerne der af 
helbredsmæssige, sociale eller strukturelle årsager ikke kan opfylde kvoten på 225 timers arbejde. Loftet 
for, hvor meget man kan få udbetalt, vil især ramme børnefamilierne og personer med høj husleje. De 
lavere ydelser vil betyde øget fattigdom blandt de svagest stillede i vores samfund.  
FOA mener, at det selvfølgelig skal kunne betale sig at arbejde, men det er mindst lige så vigtigt, at 
økonomien også hænger sammen i de husstande, der af forskellige årsager er ramt af ledighed eller 
sygdom. Øget fattigdom og ulighed vil ikke efter FOAs bedste overbevisning skabe flere jobs. 
 

http://star.dk/~/media/STAR/Files/Reformer/Jobreform-fase-1/Faktaark_KT_loft_A4_final%20pdf.ashx
http://star.dk/~/media/STAR/Files/Reformer/Jobreform-fase-1/Faktaark_225%20timersreglen_A4_final%20pdf.ashx

