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Et arbejde. En god bolig. En tryg tilværelse. En del af fællesska-

bet. Det er nøgleordene i drømmen for en god og tryg tilværel-

se for mennesker med særlige behov. Motivationen er i top, mu-

lighederne og tilbuddene i bund. Derfor nærmer det sig det uan-

stændige, når partierne bag kontanthjælpsloftet igen-igen an-

vender retorikken ”det skal kunne betale sig at arbejde” for at 

argumentere for et kontanthjælpsloft. Og bygger på et argument 

med at det vil skabe 700 arbejdspladser, som ret beset ikke er an-

det end regnearkspolitik – fugle på taget.

Det er et svigt, at regeringen og partierne bag kontanthjælps-

reformen har ensidig fokus på at forringe menneskers økonomi. 

Fokus skal være på en ekstraordinær indsats for at skabe et rum-

meligt arbejdsmarked med plads til alle, så udsatte mennesker kan 

blive inkluderet. Risikoen er, at mennesker med særlige behov, syg-

dom, psykiske problemer eller misbrug kommer længere fra ar-

bejdsmarkedet; i social isolation uden menneskelige ressourcer og 

mulighed for at være en del af fællesskabet.

I følge beskæftigelsesministeriets egne tal er 8 ud af 10 kon-

tanthjælpsmodtagere ikke jobparate, fordi de har andre problemer 

end ledighed – sygdom, særlige udfordringer etc. En stor gruppe 

forældre til børn og unge med særlige behov er udsat for et vold-

somt pres for at sikre deres børn anstændige vilkår. De forældre er 

særligt udsatte, skilsmisseraten er høj, sygedagene flere og flere 

ender på kontanthjælp. Kontanthjælpsloftet kan intensivere den 

udvikling yderligere:  Forældrene risikerer at komme endnu længe-

re væk fra arbejdsmarkedet, og familier, herunder også børnene, 

bliver socialt og økonomisk isolerede. For et par, hvor begge er på 

kontanthjælp, vil loftet være deres ydelse, og de vil derfor miste de 

andre sociale ydelser som boligstøtte eller anden særlig støtte. 

En del af forliget om kontanthjælpsloftet er en genindførelse 

af 225-timersreglen, og konsekvensen kan være en voldsom for-

ringelse af de økonomiske vilkår. Et ægtepar på kontanthjælp, hvor 

den ene part ikke kan leve op til 225 timers årligt arbejde, mister 

således den ene kontanthjælpsydelse. Reglen om 225 timers ar-

bejde gælder også enlige, og reglen bliver udvidet til ikke blot at 

omfatte jobparate kontanthjælpsmodtagere, men også de såkaldt 

aktivitetsparate. Det rammer lige ned i gruppen af mennesker med 

særlige behov. Aktivitetsparate er ifølge Beskæftigelsesministeriet 

personer, der har ”sammensatte og komplekse problemer”. Kun 

personer, der har meget begrænset arbejdsevne, skal ifølge rege-

ringen være undtaget fra kravet om at levere 225 timers arbejde 

på et år. Hvilket jo vil være et skønsspørgsmål, som det vil være op 

til den enkelte kommune/rådgiver at vurdere. Det kan med stor 

sandsynlighed medføre store forskelligheder og ødelægge de un-

ges økonomiske grundlag.

Der er ikke brug en 225 timers straffeaktion, men for job hele 

året rundt. Det er politikernes opgave, i fællesskab med virksom-

hederne, at tænke modeller ind på arbejdsmarkedet, så alle kan 

blive tilbudt et job, de kan bestride – også dem med behov for 

støtte eller færre timer af hensyn til deres særlige livssituation. Set 

i lyset af kontanthjælpsloftet er det som en sidebemærkning end-

nu mere uforståeligt, at regeringen sideløbende vælger at nedlæg-

ge Rådet for Samfundsansvar, hvor virksomheder, NGO’er og ar-

bejdsmarkedets parter kan diskutere initiativer til særlig indsatser, 

når mandatet udløber i år.

Det samlede billede, der står tilbage af politikken på kontant-

hjælpsområdet, er en trist og uanstændig grundtone overmalet 

med grove strøg af økonomisk straffeaktion mod udsatte. 

Ydmygende retorik og  
økonomisk straffeaktion
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Elementerne i kontanthjælpsloftet
•	 Loft	over	den	samlede	kontanthjælp
•	 Regel	om	225	timers	dokumenteret	arbejde	i	løbet	af	et	år	for	at	modtage	fuld	kontanthjælp
•	 Retten	til	særlig	støtte	og	boligstøtte	forsvinder,	hvis	man	rammer	kontanthjælpsloftet
•	 Personer	på	kontanthjælp	kan	kun	få	4	ugers	ferie.	Maksimalt	to	uger	i	træk

Ønsker du at læse hele aftaleteksten for kontanthjælpsloftet kan du finde den her:
http://www.ligevaerd.dk/media/6455/Kontanthjaelpsloft

Der ikke noget mennesker med særlige behov hellere vil have end et arbejde.  
Derfor: Skaf dem et arbejde i stedet for at ødelægge deres økonomi.


