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Notat 

 

Til Byrådets medlemmer 

Til Orientering 

Kopi til  

 

 

Svar på 10-dages forespørgsel fra EL  

 

Anledningen til forespørgslen er udtalelse fra Sociale Forhold og Beskæfti-

gelse af 11. maj 2017 til Enhedslistens forslag om ”administrationsgrundlag 

for forebyggelseshjælp efter kontanthjælpsbeskæringer”. 

 

 

Spørgsmål 1: 

Får alle borgere, der er omfattet af kontanthjælpsloftet udvidet økonomisk 

rådgivning samt vejledning om, hvordan der kan søges om enkeltydelser – 

herunder hjælp til at udfylde ansøgningsskemaer? 

 

Svar: 

Beskæftigelsesforvaltningen ansatte medio 2014 en økonomisk rådgiver 

med henblik på at yde individuel rådgivning og vejledning af borgere. Ord-

ningen blev udvidet i 2016 og omfatter nu også borgere berørt af de seneste 

reformer. Den økonomiske rådgiver er forankret i Ydelsescentret. Økono-

misk rådgivning og vejledning tilbydes de borgere, der på baggrund af en 

faglig vurdering har behov herfor – og som efterspørger denne bistand. Heri 

indgår vejledning i ansøgning om enkeltydelser og hjælp til at udfylde an-

søgningsskemaer 

 

Der er afholdt 174 samtaler i 1. halvår 2017. Derudover er der afholdt en 

række workshops, bl.a. på flere af forvaltningens tilbud – i alt 14 workshops i 

2017. 

 

 

Spørgsmål 2: 
Derudover har MSB stort fokus på at skaffe småjobs. Det er vi glade for. Det 
var jo derfor, vi foreslog oprettelse af småjobs i budgetforliget.  

Hvor mange af de ramte af 225-timers reglen har fået tilbudt et af disse små-

jobs. 

 

Svar: 

Jf. budgetforliget for 2017 er der via det eksisterende samarbejde mellem 

Teknik og Miljø og Sociale Forhold og Beskæftigelse om aktivering skabt en 

række såkaldte småjobs, dvs. ordinært og ustøttet arbejde. Formålet er, at 

disse ”ekstra hænder” skal være med til at styrke projekt ”Ren By” indsatsen, 

og dermed sikre, at Aarhus bliver kendt for at være en ren og pæn by – ikke 

mindst i Kulturhovedstadsåret. 
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Ufaglærte småjobs er særligt relevante for de kontanthjælpsmodtagere, som 

fra 1. oktober 2016 har risikeret at blive skåret i deres ydelser, fordi de ikke 

via 225 timers arbejde kan vise, at de står til rådighed for arbejdsmarkedet. 

Forventningen er, at selv få timers arbejde om ugen vil øge kontanthjælps-

modtagernes mulighed for at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Ufag-

lærte småjobs formidles bl.a. fra jobcenterets jobcafeer 

 

Der er fra projektets opstart pr. 1 april 2017 og frem til udgangen af juni 2017 

etableret og besat i alt 48 småjobs til målgruppen ved Natur og Vejservice. 

Et samarbejde mellem virksomhedskonsulenter og 3F er etableret med hen-

blik på at finde jobåbninger efter borgernes ophør i forløb hos Teknik og 

Miljø. Derudover har der været virksomheder på besøg medbringende kon-

krete job. Flere har bl.a. på den baggrund efterfølgende fået en varig ordi-

nær ansættelse andet steds. 

 

Jobcentret har fokus på efterværn og en håndholdt indsats i forhold til den 

gruppe af borgere, der ikke via småjobs kommer videre i selvforsørgelse.  

 

De ledige, der ikke er blevet selvforsørgende efter ansættelsesperiodens 

udløb deltager i et fællesmøde med Jobcentret og Teknik og Miljø.  

 

På fællesmødet vil borgeren blive tilbudt følgende: 

 Hjælp til opdatering af CV i forhold til de nyerhvervede kompetencer 

 Blive præsenteret for nye jobmuligheder / aktuelle jobåbninger / or-

dinære job 

 Blive præsenteret for voksenlærlingeområdet og dets muligheder 

samt anden ordinær uddannelse 

 Hjælp til jobsøgning 

 Hjælp til at blive tilknyttet vikarbureauer 

 Tilbud om ansættelse i løntilskud  

 Blive præsenteret for ”jobcaféen” i Jobcentret, der rekrutterer ledige 

til ordinære job – på deltid eller fuldtid 

 

 

Spørgsmål 3: 

Hvor mange har ikke fået tilbudt småjobs? 

 

Svar: 

Borgere berørt af 225-timers reglen visiteres til et af de etablerede småjobs i 

Teknik og Miljø, hvis betingelserne kan opfyldes. Et småjob under ordningen 

kræver at borgeren kan arbejde 2 gange 7 timer pr. uge, da de indgår som 

en del af ”sjakket” under ”Ren By” indsatsen. Øvrige borgere omfattet af 

225-timers reglen modtager øvrige indsatser – herunder småjobs via ”jobca-

feen”. 
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Spørgsmål 4: 

Hvori består revisionen af retningslinjer for Den Sociale Boligtildeling? 

 

Svar: 

Tidligere var det alene borgere/familier som stod uden bolig, der som helt 

overvejende hovedregel, var målgruppen for Den Sociale Boligtildeling. Re-

visionen har bestået i, at der i instruktionen bl.a. er tilføjet en ekstra mål-

gruppe i form af børnefamilier, der er berørt af kontanthjælpsloftet og 225-

timers reglen. Målgruppen er familier, som ikke har råd til at blive boende i 

deres nuværende bolig, og som derfor er i risiko for at miste den. Fokus er 

på de familier, der endnu ikke har optjent anciennitet til, at kunne bytte sig til 

en mindre og billigere almen bolig. 

 

 

Spørgsmål 5: 

Hvilket rådighedsbeløb er vejledende/gældende for tildeling af bolig under 

den Sociale Boligtildeling? 

 

Svar: 

Udgangspunktet er, at der ikke anvises en bolig, som familien/den enkelte 

ikke har råd til at betale. Der skal altså være et passende beløb til rådighed, 

når husleje og forbrugsudgifter i form af el, vand og varme er betalt.  

 

Der foretages derfor altid en konkret vurdering, og ofte kan der være flere 

forhold, der gør at en given indstilling imødekommes. Der kan være tale om 

at familien har et barn med handicap, ligesom det samme kan gælde for et 

af forældrene. 

 

 

Spørgsmål 6: 

Hvor mange af de ramte har søgt hhv. fået tilbudt bolig under ordningen? 

 

Svar: 

Det er erfaringen såvel i boligforeningsregi som i Sociale Forhold og Be-

skæftigelse at mange takker nej til at søge om en anden og billigere bolig via 

Den Sociale Boligtildeling. Mange hjælpes via boligforeningen til en billigere 

bolig i det område, hvor de bor. Knap 20 familier har søgt og fået tilbudt en 

billigere bolig via Den Sociale Boligtildeling i 2017. 

 

 

Spørgsmål 7: 

Hvor mange akutboliger råder kommunen over? 

 

Svar:  

Den Sociale Boligtildeling modtager hver fjerde ledige lejlighed fra boligfor-

eningerne. Som udgangspunkt er disse ledige lejligheder pt. til indflytning 

efter ca. tre måneder. Der står ikke tomme lejligheder til rådighed, men når 
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der sker fraflytning, får Den Sociale Boligtildeling altså hver fjerde ledige 

lejlighed til anvisning. 

 

I løbet af et år modtager Den Sociale Boligtildeling ca. 1.200 ledige familie-

boliger i Aarhus Kommune. 

 

 

Spørgsmål 8: 

Hvor mange af de ramte af kontanthjælpsloft/integrationsydelse/225 timers 

regel har fået tilbudt en koordinerende sagsbehandler? 

 

Svar: 

Aktivitetsparate borgere har altid en koordinerende sagsbehandler. Dvs. at i 

den udstrækning, at en aktivitetsparat borger rammes af kontanthjælps-

loft/integrationsydelse/225-timers reglen, har borgeren efter loven allerede 

fået tilbudt en koordinerende sagsbehandler. Derudover er der følgelig fokus 

på at sikre en tværgående og koordineret indsats. 

 

 

Spørgsmål 9: 

Hvilke årsager er der til, at forslaget om at lægge skemaer - bl.a. om ansøg-

ning om enkeltydelser på kommunens hjemmeside - skal rundt om Beskæf-

tigelsesministeriet og/eller Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 

Hvis skemaerne eksisterer, kan kommunen vel blot lægge dem på hjemme-

siden? 

 

Svar: 

Der findes ikke en fælleskommunal digital ansøgningsmulighed i forhold til 

ansøgninger om enkeltydelser. Og en sådan fælles løsning forventes ikke 

implementeret inden for nærmeste fremtid.  

 

Det er kommunen, som behandler ansøgninger og træffer afgørelse om 

hjælp i særlige tilfælde. Derfor skal ansøgning indgives til kommunen.  

Borgeren kan i dag finde vejledning om reglerne på Borger.dk. Ved valg af 

bopælskommune på Borger.dk bliver borgeren ledt til bopælskommunens 

mulighed for at ansøge. Det er langt fra alle kommuner, hvortil borgeren kan 

indgive en digital ansøgning. 

 

Det er centralt for en digital løsning, at borgeren er tilstrækkelig vejledt. Bl.a. 

er der stor risiko for, at sagsbehandlingstiden bliver forlænget, hvis borgeren 

ikke har indsendt tilstrækkelig dokumentation, og forvaltningen efterfølgende 

skal efterspørge dette ved borgeren.  

 

Der arbejdes fortsat på den bedst mulige løsning for digital ansøgning for 

borgere i Aarhus Kommune. Løsningen forventes implementeret i 2. halvår 

2017. 

 


