Kontanthjælps
Tekst: Peter Christensen

Kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft ved årsskiftet, har stor indvirkning
for unge med særlige behov. I det følgende er nogle af de vigtigste punkter i
reformen ridset op. Ligeværd vil følge udviklingen nøje.

Aktivitetsparate unge, der ikke uden vi-

gangspunkt kraftigt ned i kontanthjælp.

dere kan gå i gang med en uddannelse,
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Uddannelsesparate unge får et påbud om

skal trods deres udfordringer have lagt en

ve mødt med krav om at arbejde for den
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ydelse, de modtager.

skal gennem et målrettet forløb, der gør
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unge en aktivitet, skal de tilbyde en men-

udgangspunkt ikke er noget forkert i at
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er helt afgørende, at det er under rimelige
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Kontanthjælp til unge under 30 år uden

uddannelse, de måtte få pålæg om. I for-

hængende perspektiv for den unges frem-

en kompetencegivende uddannelse er af-

bindelse med Pensions- og Fleksjobrefor-

tidige liv. Det vil sige, at den unge bliver

skaffet og bliver erstattet af uddannelses-

men er der blevet indført ressourceforløb,

inddraget og hørt i etableringen af en ind-

hjælp. Ydelsen på uddannelseshjælp sva-

hvor de unge kan blive afdækket i forhold
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nelse. Det er den eneste vej til at få mulig-
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gen af 2013 skulle der være etableret
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Uddannelsespålæg
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Arbejde for kontanthjælpen

Alle unge under 30 år sættes som ud-

Det er positivt, at aktivitetsparate kon-

udsigtsløs parkering. Skal man tage lovgi-

Fremover bliver alle unge, der er vurderet

tanthjælpsmodtagere skal have en hel-

verne på ordet, var det vel heller ikke dét,

uddannelsesparate, mødt af et uddannel-

hedsorienteret hjælp, så de ikke oplever at
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en målrettet indsats i forhold til unge, de

myndigheder og opleve, at indsatsen ikke

vurderer åbenlyst uddannelsesparate. Den

hænger sammen. Det gælder for ressour-

unge pålægges at komme med forslag til

ceforløb, at der skal være et samlende

uddannelse og søge om optagelse.

sagsbehandlerteam.
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Satser for uddannelseshjælp og kontanthjælp for unge under 30 år uden forsørgerpligt
Ikke forsørger under 30 år uden uddannelse
Udeboende
Hjemmeboende

Uddannelseshjælp

Evt. aktivitetstillæg

Over 25 år

5.857

4.832

Under 25 år

5.857

1.032

Over 25 år

2.524

8.165

2.524

800

Under 25 år
Betaler du børnebidrag, bliver børnebidraget lagt til din ydelse

Ikke forsørger under 30 år med uddannelse
Udeboende
Hjemmeboende

Kontanthjælp

Evt. aktivitetstillæg

Over 25 år

6.889

3.800

Under 25 år

6.889

00

Over 25 år

3.324

7.365

3.324

00

Under 25 år
Betaler du børnebidrag, bliver børnebidraget lagt til din ydelse
Kilde: Aarhus Kommunes hjemmeside www.aarhus.dk

Kontanthjælpssatser 2013

Sats pr. måned

Fyldte 25 år, forsørger

13.952

Fyldte 25 år, andre

10.500

Unge under 25 år, udeboende

6.767

Unge under 25 år, hjemmeboende

3.265
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