
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Mini-guide:  
Nye lave ydelser 
 

Dansk Socialrådgiverforening har lavet en guide til TR og AMiR, der be-

står af en serie værktøjsnotater om håndtering af konsekvenserne af de 

nye lave ydelser, som følge af indførelse af kontanthjælpsloft, 225-timers 

regel og integrationsydelse.  

 

Dette er en mini-version af de fem notater, som kan give et hurtigt over-

blik over indholdet. 

 

Hvorfor er der brug for en guide? 

 

Guiden skal ses som en håndsrækning til tillids- og arbejdsmiljørepræ-

sentanter til at vurdere udfordringerne og finde mulighederne i de nye 

regler. Guiden er en hjælp til at iværksætte fælles aktiviteter og få ind-

flydelse på fagligheden og vilkårene på arbejdspladsen og synliggøre 

konsekvenserne af indførelsen af nye lave ydelser for borgerne.  

I denne mini-version af guiden, gennemgås hovedpunkterne i de fem 

værktøjsnotater. Der henvises undervejs til de mere fyldige notater.   

 

Det samlede materiale kan findes på 

www.socialraadgiverne.dk/NyeLaveYdelser 

 
 
 

http://www.socialraadgiverne.dk/NyeLaveYdelser
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Forslag til aktiviteter 

Download værktøjsnotat: Forslag til aktiviteter i socialrådgiverklubben 

Find konkrete forslag til aktiviteter, som 

TR og AMiR enten selv kan iværksætte, 

eller involvere andre i klubben i at køre, 

samt strategiske overvejelser.  

Tips til strategiske overvejelser og 

fremgangsmåde 

Undersøg, hvad medlemmerne har brug 

for. 

Samarbejd med andre tillidsvalgte på 

tværs af forvaltningerne. F.eks. om 

hvordan man kan få et fælles overblik 

over medlemmernes behov.  

Dagsordenspunkt og drejebog til et 

klubmøde 

Forberedelse af klubmødet: Hvad er det 

vigtigste at få diskuteret? Skal det være 

et bredere møde? Kan det være et per-

sonalemøde?  

I notatet er der en drejebog til klubmø-

det og hjælpespørgsmål. 

Forslag til dagsordenspunkt:  

Hvordan får klubben indflydelse på 

håndteringen af konsekvenserne af den 

nye lovgivning om kontanthjælpsloft, 

225 timers regel og integrationsydelse. 

Hvad er konsekvenserne for borgerne 

og for medarbejderne, hvilke behov og 

forslag har vi? 

Forslag til behandling i MED-

udvalget  

 I notatet er der tips til MED-drøftelsen: 

Skal der holdes flere MED-møder om 

emnet eller nedsættes arbejdsgrupper?  

Der er også en tjekliste til indholdet i 

MED-drøftelserne: er der behov for 

strukturændringer, hvordan kører man 

gode forandringsprocesser, og er der 

kompetenceudviklingsbehov? 

 

Forslag til dagsordenspunkt:  

Information og drøftelse af muligheder 

og udfordringer i håndteringen af kon-

sekvenserne af den nye lovgivning om 

kontanthjælpsloft, 225-timersregel og 

integrationsydelse 

Ide til et brev til den overordnede 

ledelse eller lokalpolitikere 

Hvis MED-udvalget ikke fungerer så 

godt, eller hvis der er behov for at klæ-

de den overordnede ledelse eller politi-

kere bedre på om konsekvenserne af de 

nye lave ydelser (for borgerne, for det 

socialfaglige arbejde og for medarbej-

derne), så kan man invitere dem til et 

møde og fortælle om situationen. 

I notatet er der et udkast til brev, der 

kan tilpasses jeres situation.  

 

Ideer til pressearbejde 

I notatet er der gode spørgsmål til stra-

tegiske overvejelser, hvis man f.eks. vil 

skrive et læserbrev:  

Hvad vil I opnå? Fokus på almene soci-

alfaglige problemstillinger eller kritik af 

interne forhold? Hvordan vil ledelsen 

opfatte det? Er de interne samarbejds-

kanaler brugt? 

Der er tips til overvejelser om budska-

bet, formålet, modtageren, afsenderen 

og hvilken kanal der er bedst. 
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http://tillidsvalgte.socialraadgiverne.dk/Files/Filer/07-TR/NyLaveYdelser/Forslag-til-aktiviteter-i-socialraadgiverklubben.pdf


Forslag til handlemuligheder 
 

Download værktøjsnotatet:  

Handlemuligheder vedr. håndtering af konsekvenserne af den nye lovgivning  

De nye regler om integrationsydelse, 

kontanthjælpsloft og 225 timers regel 
har betydet, at kommunerne har brugt 

mange ressourcer til at få løst en eks-
traordinær opgave med at gennemgå 

ca. 200.000 sager, vejlede borgerne, 
mv. Nu er udfordringen at få gjort de 

nye regler til en fast del af kommuner-
nes praksis og arbejdsgange. 

 
Er de nye regler omsat til ny praksis og 

arbejdsgange, sådan at medarbejderne 

belastes mindst muligt? Er der mulig-
hed for et kvalificeret socialfagligt ar-

bejde? Forløber borgernes sager så 
gnidningsfrit som muligt? 

 
I dette notat er der bud på handlemu-

ligheder, som kan drøftes i klubben og 
med ledelsen:  

 
Klarhed om organisering af  

opgaven 
Giver de nye regler anledning til per-

manente ændringer i de hidtidige dagli-
ge sagsgange?  

 

Er der klarhed om sagsgange og snit-

flader mellem forvaltninger? Er der kla-

re regler for håndtering af dilemmaer?  

Er IT-understøttelsen tilstrækkelig?  

Hvordan kan socialrådgiverklubben 

styrkes, så man undgår at der opstår 

ukonstruktive diskussioner mellem om-

råderne i kommunen om hvem der har 

ansvaret?  

Håndtering af ressourcebehov  

Er omfanget af driftsopgaver udvidet? 

Midlertidigt eller permanent?  

Er der behov for opnormering? Eller kan 

man planlægge overarbejde (mod beta-

ling)? Kan ledelsen prioritere mere? 

Kan man skaffe mere tid ved at skære 
ned på antal/varighed af møder, forkor-

te åbningstider, eller nedprioritere/ 
lukke service- eller udviklingsopgaver?  

Håndtering af risiko for trusler og 

vold 

Opleves flere tilfælde af vrede borgere? 

Krænkelser, trusler eller vold? Er der en 

øget risiko?  

Genopfrisk retningslinjer om vold, 

mobning og chikane. Tjek alarmsyste-

mer og flugtveje.  

Kan sikkerheden øges på en måde så 

det ikke virker konfliktoptrappende? 

Det gode socialfaglige arbejde 

Det kan være udfordrende at skabe go-

de dialoger med borgere, der er under 

et stort økonomisk pres.  

Kan supervision understøtte den gode 
samtale? Skal der være mere vidende-

ling og kompetenceudvikling? Er andre 
faggrupper, frontpersonale og mentorer 

klædt godt på? 

God formidling af reglerne (på flere 

sprog) i breve og pjecer. Øget grad af 
økonomisk rådgivning. Afklaring af, 

hvordan kommunen håndterer boligud-
fordringer samt afklaring af, til hvad 

borgeren kan søge enkeltydelser. 
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http://tillidsvalgte.socialraadgiverne.dk/Files/Filer/07-TR/NyLaveYdelser/Handlemuligheder-vedr-implementering-af-lovgivningen.pdf


Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen 

Download værktøjsnotat: Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen

Alle modtagere af integrationsydelse, 

kontanthjælp og uddannelseshjælp om-
fattes af et loft over kontanthjælp.  

De ydelser, der samlet set ikke må 

overstige loftet er integrationsydelse, 
kontanthjælp og uddannelseshjælp 

(herunder barsels- og aktivitetstillæg) 

samt særlig støtte og boligstøtte.  

Hvis den samlede ydelse overstiger lof-
tet, reduceres først i særlig støtte og 

dernæst i boligstøtte, indtil personens 
samlede ydelse matcher loftet. Således 

foretages ydelsesreduktionen kun i 
særlig støtte og boligstøtte.  

Kontanthjælpsloftet er forskelligt for 
forskellige grupper: gifte/samlevende 

har et lavere loft end enlige. Ikke-
forsørgere har et lavere loft end forsør-

gere af børn.  

Generelt om sagsforløbet  
De nye regler indebærer en løbende 

vurdering af om borgeren er omfattet af 

reglerne og genberegning af loftsni-
veauerne og om borgeren er omfattet 

af timereglen.  

Indebærer de nye regler flere samtaler 
med vejledning?  

Er der en stigning i ansøgninger om 
hjælp i særlige tilfælde?  

Er der flere klagesager? 

Særligt om kontanthjælps-loftet 

Hvordan håndteres opgaven med lø-

bende indplacering på loftsatser?  

 

 

Hvordan håndteres opgaven med at 

vurdere om borgeren er samlevende? 

Hvordan håndteres samarbejdet med 
Udbetaling Danmark om administration 

af kontanthjælpsloftet og vejledningen 
af borgeren? 

Særligt om 225-timersreglen 
Personer der modtager kontanthjælp, 

uddannelseshjælp eller integrations-
ydelse skal have 225 timers ordinært 

og ustøttet arbejde indenfor det sene-
ste år. Hvis borgeren ikke har arbejdet 

nok timer reduceres eller bortfalder 
hjælpen.  

Visse borgere kan undtages 225-
timersreglen. Undtagelsesreglen er dog 

uklar i lovteksten og vejledningen. Det 
er derfor oplagt at gå i dialog med 

kommunen om, hvilke kriterier, der skal 
ligge til grund for undtagelsesreglen? 

Hvor ofte skal vurderingen foretages?  

Kommunen er forpligtet til særlig vej-

ledning og støtte af borgere, der er i 
risiko for at blive ramt af 225-

timersreglen. Hvordan gør man det i 
jeres kommune? 

Hvis ingen af personerne i et ægtepar 

lever op til 225-timers reglen, bortfal-
der hjælpen fra den ægtefælle, der er 

længst fra arbejdsmarkedet. Hvilke kri-
terier skal der bruges i vurderingen? 

Hvad sker der når en borgers hjælp helt 

bortfalder? Bliver borgeren automatisk 
målgruppe 2.10 (ledig selvforsørgen-

de), eller skal borgeren selv henvende 
sig igen? 
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http://tillidsvalgte.socialraadgiverne.dk/Files/Filer/07-TR/NyLaveYdelser/Kontanthjaelpsloftet-og-225-timersreglen.pdf


Integrationsydelse 

Download værktøjsnotat Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse

Målgruppen for integrationsydelse er 

alle borgere, som ikke opfylder op-
holdskravet om at have opholdt sig i 

Danmark i syv ud af de seneste otte år.  

En dansk statsborger, der efter tilbage-
venden til Danmark efter et ophold i et 

andet EU/EØS-land ikke opfylder op-

holdskravet, har alligevel ret til kon-
tant- eller uddannelseshjælp, hvis det 

vurderes, at personen har en tilstræk-
kelig grad af tilknytning til Danmark.  

Borgere over 30 år har mulighed for at 

få et tillæg, når de har bestået en 
danskprøve.  

Integrationsydelsen er på forskellige 
niveauer, afhængig af om borgeren er 

gift eller enlig, forsørger eller ikke-
forsørger, udeboende eller hjemmebo-

ende under 30 år.  

I notatet beskrives en række dilemmaer 
og uklarheder i lovgivningen, og der er 

eksempler på spørgsmål, som man kan 

tage op med sin ledelse.  

Generelt om sagsforløbet 
Når en borger søger om kontanthjælp, 

uddannelseshjælp eller integrations-

ydelse skal kommunen undersøge om 

opholdskravet og/eller tilknytningskra-
vet er opfyldt.  

Hvordan foretages vurderingerne? 

Hvornår er sagen tilstrækkeligt belyst? 

Hvordan skal samarbejdet mellem ydel-

sescenter og jobcenter om oplysning af 
sagen foregå? 

Hvordan skal samarbejdet være mellem 

kommunen og borgeren, hvis kommu-
nens oplysninger ikke er tilstrækkelige?  

Beregning af opholdstid og partshø-
ring 

Er der udarbejdet standardbreve på for-
skellige sprog? 

Hvordan kan borgerens forskellige 

sagsbehandlere samarbejde om at in-

formere borgeren? 

Afgørelsen 
Når det afgøres, at borgeren skal have 

integrationsydelse, hvilke planer har 
sagsbehandleren mulighed for at præ-

sentere som løsning på de konsekven-
ser, som lav ydelse kan få for borge-

ren? Hvad er kommunens fortolkning af 
hvad der kan bevilges enkeltydelser til?  
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http://tillidsvalgte.socialraadgiverne.dk/Files/Filer/07-TR/NyLaveYdelser/Udvidelse-af-maalgruppen-for-integrationsydelse.pdf


Lovgivningens muligheder for økonomisk 

hjælp i særlige tilfælde 
 

Download baggrundsnotat:   

Lovgivningens muligheder for økonomisk hjælp i særlige tilfælde 

 

Notatet beskriver nogle af de mulighe-

der, der er i lovgivningen for at yde 

økonomisk hjælp i særlige tilfælde til 

borgere berørt af kontanthjælpsloftet, 

225-timersreglen og integrationsydel-

sen. 

 

Følgende er afgørende i bevillingen af 

hjælp i særlige tilfælde: 

 

 Økonomisk hjælp kan kun bevil-

ges i akutte, enkeltstående tilfæl-

de. De kan altså ikke bevilges 

igen og igen, så de får karakter af 

varig og løbende støtte. Herud-

over skal det altid vurderes, om 

det er en rimelig og realistisk ud-

gift, og om pågældende selv kan 

afholde udgiften fremadrettet. 

 

 Det er sagsbehandleren i ydelses- 

og/eller socialforvaltningen, der 

har beslutningskompetencen til at 

bevilge økonomisk hjælp ud fra 

en konkret vurdering af borgerens 

situation. 

 

 Der kan være forskellige service-

niveauer fra kommune til kom-

mune, der definerer niveauet for 

hvornår, til hvem og i hvilke situ-

ationer, de forskellige ydelser kan 

bevilges.  

Notatet gennemgår en række paragraf-
fer i Aktivloven:  

Hjælp til enkeltudgifter (§81), midlerti-

dig huslejehjælp (§81a), hjælp til syge-
behandling, medicin, m.v. (§82), hjælp 

til tandlæge (§82a), særlig hjælp ved-
rørende børn (§83), hjælp ved flytning 

(§85) og uddannelseshjælp i en periode 
i forbindelse med overgang til uddan-

nelse (§12, stk.2).  

Og en enkelt paragraf i beskæftigelses-
indsatsloven: Tilskud til at understøtte 

deltagelse i aktive tilbud (§76 og 77). 
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http://tillidsvalgte.socialraadgiverne.dk/Files/Filer/07-TR/NyLaveYdelser/Lovgivningens-muligheder-for-oekonomisk-hjaelp-i-saerlige-tilfaelde.pdf
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