
  

FINN SØRENSEN 

FATTIGDOMSYDELSERN
E 
- HVAD GØR VI? 



FATTIGDOMSYDELSERNE: 

Efter Enhedslistens opfattelse har vi nedenstående fattigdomsydelser. Kun 

integrationsydelsen er under den tidligere regerings fattigdomsgrænse – men 

de bidrager alle til øget fattigdom. 

 

● Kontanthjælp 

● Lav ungeydelse 

● 225 timers regel 

● Integrationsydelse 

● Ressourceforløbsydelse 

● Ægtefælleafhængighed 

 



FATTIGDOMSREFORMERNE 

Forligspartierne kalder dem for ”udbudsreformer”. Vi kalder dem for 
”fattigdomsreformer” fordi de presser flere ud i fattigdom.  

 

●Dagpenge 

●Efterløn 

●Førtidspension 

●Sygedagpenge 

●Kontanthjælp 

●Højere pensionsalder 

●Nedregulering af overførselsindkomster 



KONSEKVENSER 

Fattigdomsydelser og fattigdomsreformer har alvorlige konsekvenser 

for den enkelte, for lønarbejderne og for samfundet: 

●Titusindvis skal leve i årevis for meget lave ydelser 

●Medfører øget fattigdom og sociale problemer 

●Medfører svækkelse af lønmodtagerne som sådan 

●22 uger fra en tryg tilværelse til økonomisk ruin og starten på social 

deroute 



HVIS ALLE ER BANGE FOR AT BLIVE 
FYRET… 

●Øget udbud af arbejdskraft, uden øget efterspørgsel efter 

arbejdskraft, betyder lavere lønninger 

●Øget utryghed ved arbejdsløshed og sygdom presser 

sammenholdet 

●Hvis alle er bange for at blive fyret…. 

●Fattigdomsreformerne svækker lønmodtagernes stilling på 

arbejdsmarkedet 

 

 



HVAD GØR VI I FOLKETINGET  

●Reformen af førtidspension-fleksjob skal evalueres:  

● Øger presset på forligspartierne (alle undtagen Ø, DF og Å) 

● Og de ER pressede. 

 

●Kontanthjælpsloft, 225 timers regel, integrationsydelse: 

● Øg presset på Socialdemokratiet! 

● Føler de sig presset? 

 

 



REFORMEN AF FØRTIDSPENSION 
Hovedproblemet: Kriterierne for tilkendelse af førtidspension 

● ”Det kan ikke udelukkes at du kan udvikle arbejdsevne” 

●De 44 forbunds krav 
● 7 timers grænse for arbejdsevne 

● Ressourceforløb max 5 år 

● Mulighed for at søge om ressourceforløb og få en afgørelse 

● Fastholdelsesfleksjob 

● Ressourceforløbsydelse = sygedagpenge 

● Kollektive overenskomster til grund for løn i fleksjob 

●Socialrådgivernes krav 
 

 



FATTIGDOMSYDELSERNE 

●Politisk mulighed for at afskaffe kontanthjælpsloft, 225 timers regel 

og integrationsydelse efter næste folketingsvalg 

●Hele oppositionen stemte imod 

●Alle undtagen socialdemokratiet har forpligtet sig til at afskaffe dem. 

● Ikke nogen herregård: Ca. 1 mia. 

 



HVAD GØR VI I KOMMUNERNE? 

●De ”reformramtes” vilkår skal på dagsordenen i KV17 

●Budskaber: 

● Alle har ret til hurtig helhedsorienteret sagsbehandling og afklaring, 

helbredsmæssigt, økonomisk og socialt. 

● Loven skal fortolkes til borgerens fordel, og det er muligt når tildeling af 

ydelser bygger på skøn. 

● Investeringer i god og hurtig afklaring kommer hjem 



KONKRETE KRAV OG HANDLINGER  

Generelt: 

●Loft over sager pr. sagsbehandler (jf. DS anbefalinger) 

●Alle bør have fast koordinerende sagsbehandler 

●Trygge rammer for samtalen med borgeren 

●Offentliggør sagsbehandlingsfrister 

●Ansæt borgerrådgiver 

●Vedtag en fattigdomsgrænse 

 



KONTANTHJÆLP  

●Udnyt alle muligheder i loven for at fastholde borgeren i egen bolig 

●Jobparate: 

● Etablering af småjobs i kommunen 

● Tidsgrænse på 1 år for intensiv jobformidling med personlig jobformidler, 

ordblindetest, - undervisning, almene skolekundskaber. 

●Aktivitetsparate: 

● Gennemgang af alle sager for borgere på mere end 1 og 2 år på 

kontanthjælp. 

● Tidsgrænse for afklaring på for eks. 2 år, mhp. visitering til førtidspension, 

fleksjob, revalidering eller ressourceforløb 

 



FØRTIDSPENSION  

●Hvordan fortolker forvaltningen loven? Som man gør i København, 

eller som man gør i Norddjurs? 

●Der er intet i loven, der forhindre Anna Mee eller hendes afløser i at 

tilkende flere førtidspensioner.  

●Der er desværre heller intet, der forhindrer dem i at lade være 

●Spørgsmål til borgmesteren og kandidaterne: Hvilken kommune vil I 

gerne være? 



OG SÅ ER DET JERES TUR:   

Hvad mere kan vi gøre? 


