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FOA afgiver høringssvar sammen med LO.  
Herudover har FOA følgende bemærkninger til indførelse af et nyt kontanthjælpsloft og en 225-timersregel: 
 

- Det bør være klarere, hvornår man kan fritages fra at være omfattet af kontanthjælpsloftet: 
1. Det foreslås, at ingen aktivitetsparate skal være omfattet af lovforslaget. Det er et rent snit, 

der tager konsekvensen af den vurdering, som kommunen allerede har foreslået. Det ville 
gøre forslaget en hel del nemmere at administrere.  

2. I bemærkningerne til lovforslaget i afsnit 2.2.2.8 (side 21) uddybes det, at det er borgere 
med komplekse problemer, herunder helbredsmæssige problemer, der fritages, og at det 
må forventes, at en stor andel af de personer, der er vurderet som aktivitetsparate, vil 
være omfattet af undtagelsen. Det kunne rykkes op i selve lovteksten, således at den 
enkelte sagsbehandler på den måde bliver gjort opmærksom på, at der er undtagelser fra 
hovedreglen. Hvis det primært står i bemærkningerne, frygter FOA, at det vil afføde 
utilsigtede fejl i kommunernes administration.  

3. Derudover kunne undtagelsen foreslås udvidet med, at følgende personer er undtaget: 
Personer med komplekse og sammensatte problemer, sindslidelser, sygdomme, handicaps 
eller skader fra udsat liv. 

 
- Som det fremstår i lovforslaget aktuelt, er formuleringerne for tynde og vage og de giver dermed 

landets kommuner et for stort fortolkningsrum for, hvem der kan fritages fra de nye regler. Det er 
bekymrende for retssikkerheden, da de foreslåede regler i vidt omfang stiller krav til en socialfaglig 
vurdering. En vurdering som vi jævnligt kan konstatere, at for mange kommuner har for svært ved 
at leve op til. Det viser den store kommunevariation fx i andelene af aktivitetsparate.  

- Reglerne for kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen forekommer meget indviklede at forstå. Det 
udgør også et retssikkerhedsmæssigt problem. Regelforslaget bør overskueliggøres, så både 
kommunale sagsbehandlere og helt almindelige borgere uden særlige uddannelsesmæssige 
forudsætninger kan forstå de foreslåede regler.  

- Forslaget til regelændringer er hæftet op på præmissen om at kontanthjælpsmodtagere skal 
udnytte deres arbejdsmuligheder. Fx i lovforslagets § 13 f. FOA mener, at denne retorik er yderst 
uheldig og sender et mistænkeliggørende signal, som er med til at hænge en udsat gruppe endnu 
mere ud. Det gavner ingen steder. 

- Ankestyrelsen bliver med forslaget sat til at gennemføre en praksisundersøgelse af 225 timers 
reglen i 2017/2018. Da Ankestyrelsens praksisundersøgelser ofte bærer præg af økonomiske og 
politiske hensyn, bør der suppleres med en undersøgelse af, hvilke konsekvenser ordningen får for 
de omfattede, og om den virkelig har den effekt, som nogen hævder. 

 


