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Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? 
 

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen 
 
 
Loven om kontanthjælpsloft og 225-timersregel skaber udfordringer for socialrådgiver-
nes arbejdsliv: både i form af uhensigtsmæssigheder i lovgivningen, der er svære at 
administrere i praksis, men også i forhold til det sociale arbejde med målgruppen, der 
bliver udfordret af de store fattigdomsproblemer, loven medfører.  
 
I notatet beskrives de vigtigste udfordringer, som loven medfører for forvaltningen af 
reglerne i praksis. Lovteksten er mange steder uklar, og det er derfor op til den enkelte 
kommune at håndtere disse uklarheder i den daglige praksis. Det er oplagt at gå i dia-
log med kommunens ledelse om, hvordan disse udfordringer tackles.  
 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet bekendtgørelser, vejled-
ninger, orienteringsskrivelser, standardbreve, guider mv., som skal understøtte imple-
menteringen af reformerne. De kan alle findes på STAR’s hjemmeside. 
 
Som bilag er vedlagt en kort beskrivelse af lovgivningen. 
 
 
Generelt om sagsforløbet 
 
Den første gennemgang af sagerne i forhold til at finde de borgere, der rammes af kon-
tanthjælpsloftet og 225-timersreglen er afsluttet. Der vil dog fortsat og kontinuerligt 
være et arbejde i sagerne i forhold til genberegning af loftsniveauer, hvis borgerens 
økonomi ændrer sig, løbende vurdering af samliv i nogle sager, løbende vurdering af 
om borgeren er omfattet af 225-timersreglen, løbende beregning af bortfaldsdatoer 
samt eventuelle udskydelser af bortfaldsdatoer mv. Hertil kommer løbende udsending 
af varslingsbreve, parthøringer og afgørelser. 
 
Gå i dialog med ledelsen om følgende 

• Giver de nye regler anledning til permanente ændringer i de hidtidige daglige 
sagsgange? 

• Giver de nye regler anledning til en permanent afklaring af snitflader i opgave-
fordelingen mellem de forskellige områder i kommunen? 

 
 
Flere samtaler med vejledning om de nye regler 
 
Lovgivningen omkring kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen er yderst kompleks. Det 
er derfor et stort arbejde at forklare og rådgive borgerne om de nye regler.  
 
De mange uklarheder og selvmodsigelser, der er i loven, eksempelvis uddannelsesfokus 
versus 225 timers arbejde, afklaring af samliv mv. komplicerer denne opgave yderlige-
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re. Der kan derfor opstå svære og konfliktfyldte samtaler, der kræver et særligt ledel-
sesmæssigt fokus.  
 
Hertil kommer, at omfanget af samtaler højst sandsynligt stiger samt at samtalerne kan 
tage længere tid grundet vejledningens kompleksitet.  
 
Gå i dialog med ledelsen om følgende 

• Hvordan skal samtalerne håndteres, og hvordan sikres det, at medarbejderne 
har de fornødne redskaber til at gennemføre disse samtaler?  

• Hvilke forslag har sagsbehandleren mulighed for at præsentere som løsning på 
de konsekvenser, en lavere ydelse vil få for borgeren? F.eks. om boligsituationen 
eller den særlige jobformidling, kommunen er forpligtet til. 

 
 
En stigning i ansøgning om hjælp i særlige tilfælde 
 
Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen vil uden tvivl medføre en stigning i ansøgnin-
ger om forskellige former for hjælp i særlige tilfælde (kapitel 10 i Aktivloven).  
 
Da det netop er de længerevarende ydelser, som boligstøtte og særlig støtte, der skæ-
res i som følge af kontanthjælpsloftet, er det bl.a. enkeltgangsydelserne fra kapitel 10 i 
Aktivloven, der skal i spil for at afhjælpe fattigdomssituationer. Det er alle sammen 
ydelser, der bevilges én gang – og kun kan bevilges i akutte, enkeltstående tilfælde.  
 
Gå i dialog med ledelsen om følgende 

• Hvordan håndteres en stigning i ansøgninger om forskellig hjælp i særlige tilfæl-
de (kapitel 10 i Aktivloven)?  

• Hvordan får særligt social- og ydelsesafdelingerne ekstra ressourcer til at løse 
opgaverne?  

• Hvordan kan der etableres et samarbejde mellem jobcenteret og social- og ydel-
sesafdelingerne, så der sikres en ensartet information til borgerne om, hvilke 
ydelser, de kan forvente at få bevilget? 

• Hvad er kommunens tolkning af, hvad der kan bevilges enkeltydelser til?   
 
 
Flere klagesager 
 
Lovgivningen omkring kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen er kompleks. Erfaringen 
viser, at borgere, der er usikre om bestemmelsernes betydning for netop dem, ofte kla-
ger. Jo vanskeligere lovgivningen er, desto sværere har borgeren ved at kvalificere sin 
klage, hvilket ofte medfører klager, der ikke er relateret til et bestemt element i afgø-
relsen. En stigning i klager vil selvsagt medføre en større arbejdsmængde, da kommu-
nen på baggrund af klagen skal revurdere kommunens afgørelse. 
 
Gå i dialog med ledelsen om følgende 

• Er den nuværende klagevejledning tilstrækkelig? 
• Hvordan håndteres en øget arbejdsmængde som følge af flere klager? 
• Hvordan formidles den komplekse lovgivning bedst muligt til borgerne, så klager 

eventuelt kan undgås? 
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Særligt om kontanthjælpsloftet 
 
 
Løbende indplacering af borgere på loftsatser 
 
Kontanthjælpsloftet er tungt at administrere og indebærer en række nye arbejdsgange. 
Borgerens ydelse kan skifte fra måned til måned, hvis borgeren har varierende indkom-
ster, eksempelvis hvis borgeren arbejder ved siden af kontanthjælpen eller bor sammen 
med en lønmodtager, hvis løn ændres.  
 
Hvis borgerens boligsituation samt familiesituation ændres, kan det også medføre en ny 
beregning af ydelserne. Kommunerne risikerer derfor løbende at skulle indplacere bor-
gerne på loftsatser som følge af en ændret økonomisk situation samt løbende sende 
oplysninger om ændret loftsindplacering til Udbetaling Danmark. Hertil kommer udsen-
ding af breve til borgeren med afgørelse om den nye loftsindplacering.  
 
Gå i dialog med ledelsen om følgende 

• Vil den øgede arbejdsbyrde udløse flere ressourcer?  
• Hvordan kan man tilrettelægge smidige og effektive arbejdsgange og undgå 

mest mulig bureaukrati og ventetid for borgeren? 
• Hvordan tilrettelægges det bedst mulige samarbejde mellem de sagsbehandlere, 

der løbende beregner ydelserne (typisk ydelsessagsbehandlerne) og borgerens 
sagsbehandler (typisk en sagsbehandler fra jobcenteret) om information til bor-
geren samt borgerens videre forløb, eksempelvis i forhold til ansøgning af en-
keltydelser mv.? 

 
 
Vurderingen af om borgeren er samlevende 
 
Loven medfører, at kommunerne forud for indplacering under loftsgrænsen, skal træffe 
afgørelse om samliv for såvel forsørgere som enlige samboende, der ikke har forsørger-
pligt overfor et barn. Vurderingen skal gå efter den definition, der fremgår af børnetil-
skudsloven.  
 
Vurderingen af, om ikke-forsørgere er samlevende efter denne definition vil være van-
skelig og kræve en subjektiv undersøgelse af alle sager, hvor flere bor på samme 
adresse, og hvor ydelsesmodtageren ikke af sig selv oplyser, om der er tale om samliv.  
 
Gå i dialog med ledelsen om følgende 

• Hvordan kan denne arbejdsopgave udføres bedst mulig? Er der gode erfaringer 
fra arbejdsgangene omkring gensidig forsørgerpligt, som kan genbruges?  

• I dialogen bør det afklares, hvilke værktøjer, kommunen kan – og vil – tage i 
brug i undersøgelsen af samliv i de enkelte sager samt hvor ”grundig” denne un-
dersøgelse skal være. Det vil selvsagt medføre en øget arbejdsbyrde, der bør 
udløse flere ressourcer. 
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Administration af kontanthjælpsloftet 
 
Da boligstøtten er forudbetalt, og integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp er 
bagudbetalt, kan Udbetaling Danmark ikke ved beregningen af ydelserne fastslå de en-
delige beløb, de skal udbetale.  
 
Ifølge loven foreslås dette løst ved, at der bliver lavet en foreløbig udbetaling af bolig-
støtte og særlig støtte, som senere kan reguleres i form af tillæg eller fratræk fra den 
enkeltes ydelser, når de korrekte oplysninger om borgerens indtægter foreligger (§25c, 
stk. 4).  
 
Denne justering kan medføre, at hele boligstøtten bortfalder for den pågældende må-
ned. Denne løsning vil både skabe en del administrativt bøvl, særligt i Udbetaling Dan-
mark, men vil også skabe en urimelig usikkerhed i en kontanthjælpsmodtagers i forve-
jen spinkle økonomi. Det kan medføre behov for flere samtaler med borgeren, hvor 
denne praksis skal forklares. 
 
I den forbindelse kan man også forestille sig en situation, hvor borgeren har haft arbej-
de og dermed har skabt luft under loftet til boligstøtte, men at der kan gå flere måne-
der for boligstøtten genregnet og udbetalt.  
 
Gå i dialog med ledelsen om følgende 

• Hvordan sikres det, at borgerens økonomi hurtigst muligt rettes ind i forbindelse 
med ændringer? 

• Hvis borgeren har udsigt til større indtægt, kan der så i den mellemliggende pe-
riode bevilliges § 81a – midlertidig huslejehjælp? 

• Hvordan foregår samarbejdet med Udbetaling Danmark? Er der behov for for-
bedringer? 
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Særligt om 225-timersreglen 
 
Uklar undtagelsesregel for 225-timersreglen 
 
Ifølge lovteksten skal personer, hvis arbejdsevne vurderes at være så begrænset, at 
vedkommende ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, ikke om-
fattes af 225-timersreglen (§13f, stk.9). Der lægges op til, at denne vurdering skal ad-
skille sig fra vurderingen af, om borgeren er job- eller aktivitetsparat.  
 
I en guide til 225-timersreglen, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har 
udgivet d. 1. juli 2016, står der: Det forhold, at en borger er vurderet til at skulle have 
ekstra støtte og hjælp i længere tid end et år, eller er vurderet til ikke at være i stand 
til at kunne forsørge sig selv ved ordinært arbejde inden for tre måneder, er ikke ens-
betydende med, at vedkommende ikke alligevel vil være i stand til at arbejde i begræn-
set omfang, således at vedkommende kan optjene 225 timers ordinært arbejde inden-
for 12 måneder. 
 
Guiden beskriver herudover følgende indikatorer, der kan indikere, at borgeren vil kun-
ne undtages fra 225-timers-reglen: 
 

• Borgeren deltager i STU forløb 
• Borgeren har en alvorlig sygdom, hvor kontakt til den sygemeldte ikke er hen-

sigtsmæssig eller mulig på grund af den sygemeldtes helbredssituation 
• Borgeren har problemer, der gør, at helbredet forværres ved arbejde 
• Der er særlige forhold i borgerens liv, der gør det umuligt at deltage i andre 

LAB-tilbud end mentor 
• Borgeren har barrierer, der gør, at borgeren ikke kan deltage i virksomhedsret-

tede tilbud på andet end meget lavt timetal 
• Borgeren har et væsentligt skånebehov i forhold til at deltage i tilbud som fx 

virksomhedspraktik 
• Borgeren kan deltage i tilbud efter LAB kapitel 10 og 11, men hvor der er behov 

for væsentlig støtte i form af fx mentor eller handicapkompenserende foranstalt-
ninger pga. mange udfordringer 

• Borgeren kan i begrænset omfang deltage i tilbud og har langsom progression i 
indsatsen 

• Borgeren har svære sociale eller helbredsmæssige udfordringer, der begrænser 
muligheden for at arbejde 

 
Gå i dialog med ledelsen om følgende 

• Hvilke kriterier fra ovenstående guide fra STAR skal danne grundlag for undta-
gelsen fra 225-timersreglen i jeres kommune?  

• Hvor ofte skal vurderingen af, hvorvidt borgeren er undtaget fra 225-
timersreglen foregå? 

• Det har vist sig, at kommunerne praktiserer undtagelser af 225 timers reglen 
meget forskelligt. Kan jeres kommune lære af andre kommuners retningslinjer? 
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225-timersreglens konsekvenser for lovens uddannelsesfokus 
 
Formålet med kontanthjælpsreformen fra 2014 er, at unge skal i uddannelse. De unge 
på uddannelseshjælp skal ikke stå til rådighed på arbejdsmarkedet (bortset fra de 
åbenlyst uddannelsesparate), men have fokus på at blive klar til uddannelse. Ifølge den 
nye lov skal alle unge nu præstere 225-timers ordinært arbejde og jobcenteret skal 
gøre en særlig indsats for at hjælpe dem i job.  
 
225-timersreglen kan dermed spænde ben for den uddannelsesrettede indsats og med-
føre, at den unge fastholdes på uddannelseshjælp i længere tid, end nu hvor fokus ale-
ne er målrettet uddannelse. 
 
Gå i dialog med ledelsen om følgende 

• Hvordan kan man i arbejdet med de unge fokusere på det uddannelsesrettede 
arbejde samtidig med kravet om at præstere 225 timers ordinært arbejde?  

 
 
Forpligtigelse til vejledning af borgeren defineres ikke tydeligt nok 
 
Kommunen forpligtes til at vejlede og støtte de personer, der er i risiko for at blive ramt 
af 225-timersreglen. Indholdet af forpligtigelsen er ikke tydeligt defineret i lovteksten 
eller i bekendtgørelsen om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
I lovbemærkningerne beskrives indholdet som at sikre, at borgeren får den nødvendige 
hjælp til at finde mulige arbejdsgivere og søge job. Her kan kommunen tilbyde en sær-
lig jobformidler og give tilbud om mentorstøtte. I bekendtgørelsen står der, at borgeren 
skal orienteres om mulighederne for at søge ordinære og ustøttede job, herunder job, 
der ikke kræver særlige kvalifikationer eller forudsætninger i øvrigt.  
 
Gå i dialog med ledelsen om følgende 

• Hvad skal og bør kommunens særlige indsats overfor denne gruppe rumme, når 
hverken lovtekst, lovbemærkninger eller bekendtgørelse præciserer indsatsen?  

• Er der tale om en særskilt indsats – og i så fald, hvad skal den indeholde og 
hvem skal varetage den – eller fortsætter praksis som hidtil? 

 
 
Konsekvenser for ægtepar, der ikke lever op til 225-timersreglen 
 
Hvis ingen af personerne i et ægtepar lever op til 225-timersreglen, bortfalder hjælpen 
fra den ægtefælle, der er længst fra arbejdsmarkedet. Kommunen skal vurdere, hvilken 
af ægtefællerne, det er (§26, stk. 6). Det kan være en vanskelig vurdering for kommu-
nen at foretage, særligt hvis begge ægtefæller er aktivitetsparate.  
 
Hertil kommer, at de to ægtefæller ikke nødvendigvis har samme sagsbehandler, hvor-
for man kan forestille sig, at der skal afholdes ekstra møder mellem de to ægtefællers 
sagsbehandlere for at vurdere dette.  
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Gå i dialog med ledelsen om følgende 
• Hvordan skal denne vurdering af ægtefællers forhold reelt foregå, og hvilke kri-

terier skal der anvendes?  
• Hvad skal der ske når en borgers hjælp helt bortfalder? Bliver borgeren automa-

tisk målgruppe 2.10 (selvforsørgende), eller skal borgeres selv henvende sig 
igen? 
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Bilag 1: Beskrivelse af lovgivningen 
 
Kontanthjælpsloft 
 
Alle modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp og uddannelseshjælp omfattes af et 
loft over kontanthjælp. De ydelser, der samlet set ikke må overstige loftet er integrati-
onsydelse, kontanthjælp og uddannelseshjælp (herunder barsels- og aktivitetstillæg) 
samt særlig støtte og boligstøtte. 
 
Hvis den samlede ydelse overstiger loftet, reduceres først i særlig støtte og dernæst i 
boligstøtte, indtil personens samlede ydelse matcher loftet. Således foretages ydelses-
reduktionen kun i særlig støtte og boligstøtte.  
 
For handicappede, der har fået anvist en særlig bolig af kommunen på grund af fysisk 
eller psykisk funktionsnedsættelse, skal særlig støtte og boligstøtte ikke indgå i bereg-
ningen af kontanthjælpsloftet. Det betyder konkret, at denne gruppe ikke vil få reduce-
ret deres særlige støtte eller boligstøtte som følge af loftet over kontanthjælpen. 
 
Kontanthjælpsloftet er forskelligt for forskellige grupper: 
 
Gifte og samlevende 
 Voksensats Ungesats Integrationsydelse 

Uddannelseshjælp 
Forsørgerpligt overfor 
et barn 

14.575 12.444 11.867 

Forsørgerpligt overfor 
to eller flere børn 

14.575 12.321 11.707 

Ikke forsørgere 
 

10.968 9.452 9.057 

 
Enlige 
 Voksensats 

 
Ungesats Integrationsydelse 

uddannelseshjælp 
Forsørgerpligt overfor 
et barn 

15.196 14.896 14.172 

Forsørgerpligt overfor 
to eller flere børn 

15.554 15.254 14.530 

Ikke forsørgere 
 

13.265 10.154 9.754 

 
Når ydelserne skal beregnes, skal der tages udgangspunkt i de ”rene” ydelsesniveauer, 
dvs. den ydelse, der ville være udbetalt før en eventuel nedsættelse eller ophør af ydel-
se på baggrund af en sanktion eller manglende opfyldelse af 225-timersreglen. Formå-
let med dette er, at en lavere udbetaling af ydelse pga. sanktion eller 225-timersreglen 
ikke skal give plads under loftet til mere særlig støtte eller boligstøtte.  
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Arbejdsindkomster 
Hvis en kontanthjælpsmodtager får reduceret sin ydelse som følge af arbejdsindkomst, 
beregnes loftet ud fra den ydelse, modtageren får efter reduktionen. Det betyder i 
praksis, at modtageren kan beholde mere af boligstøtten og særlig støtte. Rationalet er 
her, at den enkelte i så fald motiveres til at tage arbejde. Hertil kommer, at det fra-
dragsfrie beløb per udbetalt arbejdstime ikke medregnes i loftet, ligesom eksempelvis 
børneydelsen. Modtageren kan derfor beholde dette. Alt dette har til formål ikke at 
”straffe” kontanthjælpsmodtagere for at tage et arbejde.  
 
Dansktillæg 
Dansktillægget til personer, der modtager integrationsydelse og har bestået Prøve i 
Dansk 2 eller højere, indgår ikke under loftet.  
 
Sanktioner 
Ophør af, fradrag i eller nedsættelse af hjælpen som følge af sanktioner medfører ikke, 
at der bliver ”plads under loftet”. Sanktioner medfører altså ikke mulighed for at opnå 
mere særlig støtte og boligstøtte. 
 
 
225-timersreglen 
 
De gældende rådighedsregler suppleres med en regel om, at personer, der modtager 
kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, skal dokumentere, at de har 
haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde indenfor de seneste 12 kalender-
måneder. Kravet kan opfyldes ved at sammenlægge flere beskæftigelsesperioder. 
 
Perioder, hvor personen ikke har haft reel mulighed for at udnytte sine arbejdsmulighe-
der pga. sygdom, graviditet, barsel og begrænsninger i arbejdsevnen forlænger perio-
den på 12 kalendermåneder.  
 
Kan personen ikke dokumentere 225 timers ordinært og ustøttet arbejde indenfor 12 
kalendermåneder, reduceres hjælpen på følgende måder: 
 
Ægtepar 

• Hvis begge ægtefæller er på voksensats og den ene ikke opfylder 225-timers-
reglen, bortfalder kontanthjælpen for denne ægtefælle. 
 

• Hvis begge ægtefæller modtager hjælp på en lavere sats, beholder den ægtefæl-
le, der opfylder 225-timerskravet fortsat sin hjælp, mens den andens hjælp re-
duceres med så stort et beløb, at parret tilsammen modtager et beløb, der sva-
rer til voksensats.  
 

• Hvis ingen af ægtefællerne opfylder 225-timersreglen, udbetales der kun hjælp 
til den ægtefælle, der er tættest på arbejdsmarkedet. Kommunen skal vurdere, 
hvem det er.  
 

• Hvis ægteparret får én voksensats og én lavere sats, eksempelvis ungesats, vil 
det være sådan, at hvis det er den ægtefælle, der modtager en lavere sats, der 
ikke opfylder kravet, bortfalder dennes hjælp. Hvis det derimod er den, der 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side 10 af 11 

modtager voksensats, der ikke opfylder kravet, reduceres dennes hjælp med så 
stort et beløb, at parret tilsammen modtager et beløb, der svarer til én voksen-
sats.  

 
Ugifte 

• Ugifte personer, der modtager voksensats for henholdsvis forsørgere og ikke-
forsørgere, vil få reduceret hjælpen med 1.000 kroner per måned.  
 

• Ugifte jobparate under 30 år og ugifte uddannelseshjælpsmodtagere under 25 
år, vil få reduceret hjælpen med 500 kroner per måned.  
 

• Ugifte, der modtager uddannelseshjælp på SU-niveau, vil ikke få reduceret 
hjælpen.  

 
Når borgeren igen kan dokumentere 225-timers ordinært arbejde indenfor de seneste 
12 måneder, kan borgeren igen få fuld ydelse. Alle 225 timer skal ligge efter det tids-
punkt, hvor hjælpen blev reduceret.  
 
Reglen træder først i kraft, når borgeren har modtaget ydelse i sammenlagt 1 år. 
 
Undtagelse fra rådighedskravet 
Personer med en så begrænset arbejdsevne, at kommunen ud fra et konkret skøn vur-
derer, at de ikke vil kunne arbejde 225 timer indenfor et år på det ordinære arbejds-
marked, undtages fra det skærpede rådighedskrav. Det er usikkert, hvor mange perso-
ner, der er vurderet aktivitetsparate, der vil være omfattet af undtagelsen.  
 
Herudover undtages personer, hvor kommunen sammen med borgeren er påbegyndt 
udfyldelsen af den forberedende del af rehabiliteringsplanen samt personer under forre-
validering eller revalidering. 
 
Ægtepar, hvor en eller begge modtager integrationsydelse, og hvor en eller begge æg-
tefæller har forsørgerpligt overfor et barn, hvortil der endnu ikke er opnået ret til fuld 
børne- og ungeydelse samt ugifte personer, der modtager integrationsydelse, er ikke 
omfattet af 225-timersreglen. 
 
Bevilling af særlig støtte og boligstøtte  
Der vil fremover gælde særlige regler for bevilling af særlig støtte og boligstøtte til per-
soner, der har fået reduceret deres ydelse som følge af 225-timersreglen.  
 
Ægtepar, hvor den ene ægtefælles ydelse er bortfaldet som konsekvens af 225-
timersreglen, vil ikke kunne modtage særlig støtte til høje boligudgifter eller stor for-
sørgerbyrde, svarende til de nugældende regler om en ægtefælle, der frivilligt har valgt 
at være hjemmegående. Derimod skal der ske genberegning af eventuel boligstøtte. 
Bortfald eller reduktion af hjælpen som følge af 225-timersreglen vil give plads til øget 
boligstøtte under kontanthjælpsloftet. Der vil i særlige tilfælde kunne ydes hjælp til en-
keltudgifter efter aktivlovens kapitel 10. 
 
Ugifte personer, der har fået reduceret hjælpen som følge af 225 timers reglen, kan kun 
modtage særlig støtte med det beløb, der ville have været udbetalt, hvis deres hjælp 
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ikke var nedsat. Tilsvarende vil boligstøtte blive beregnet ud fra den husstandsind-
komst, der ville have været, hvis hjælpen ikke var blevet nedsat som følge af 225-
timersreglen. Formålet med dette er, at en reduktion i ydelsen ikke skal give ”luft un-
der” kontanthjælpsloftet til mere særlig støtte og boligstøtte. I særlige tilfælde vil der 
kunne ydes hjælp til enkeltudgifter efter aktivlovens kapitel 10. 
 
Kommunens forpligtigelse til vejledning og støtte 
Kommunen skal være særlig opmærksom på de personer, der er i risiko for at blive 
omfattet af 225-timersreglen. Kommunen skal støtte disse borgere i at få fodfæste på 
arbejdsmarkedet, herunder sikre, at borgeren får den nødvendige hjælp til at finde mu-
lige arbejdsgivere og søge job.  
 
Udsendelse af varslingsbreve, vejledning mv. 
Senest 6 måneder før det tidspunkt, hvor borgeren har modtaget integrationsydelse, 
uddannelses- eller kontanthjælp i sammenlagt et år eller derover indenfor tre år, skal 
kommunen beregne bortfaldsdatoen, hvor hjælpen bortfalder eller nedsættes, fordi 
borgeren ikke opfylder kravet om 225-timers ordinært og ustøttet arbejde.  
 
Senest 6 måneder før denne bortfaldsdato skal kommunen sende et varslingsbrev til 
borgeren, der redegør for reglerne om 225-timers reglen og de konsekvenser det vil få 
for borgeren, hvis vedkommende ikke opfylder kravet. I varslingsbrevet skal kommu-
nen angive bortfaldsdatoen.  
 
Når varslingsbrevet er sendt, skal kommunen ved de efterfølgende samtaler i det indi-
viduelle kontaktforløb følge op på brevet, herunder vejlede om mulighederne for job-
søgning og yde praktisk bistand til jobsøgningsaktiviteter.  
 
Når den beregnede bortfaldsdato nærmer sig, skal kommunen undersøge, om der siden 
beregningen blev foretaget, er fremkommet oplysninger i borgerens sag, der kan be-
grunde en udskydelse af bortfaldsdatoen (eksempelvis ordinært og ustøttet arbejde, 
sygdom mv.). Er dette ikke tilfældet, skal kommunen senest 1 måned før bortfaldsda-
toen meddele borgeren, at kommunen agter at træffe afgørelse om bortfald eller ned-
sættelse af hjælpen. Er der grundlag for at udskyde datoen for bortfaldsdatoen, skal 
kommunen skriftligt orientere borgeren om den nye beregnede bortfaldsdato.  
 
Løbende ikrafttræden af 225-timersreglen 
Fra 1. april 2016 tæller borgerens arbejdstimer. Per 1. oktober 2016 skal borgeren have 
optjent 113 timers arbejde indenfor de seneste 6 måneder ellers reduceres/bortfalder 
hjælpen. Fra 1. april 2017 skal borgeren have optjent 113 timers arbejde indenfor de 
seneste 6 måneder ellers reduceres/bortfalder hjælpen. 
 
Fra 1. april 2017 er 225-timersreglen fuldt indfaset. Borgeren skal fremover opfylde et 
krav om 225 timers arbejde indenfor 12 måneder ellers bortfalder/reduceres hjælpen. 
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