Til [navn og adresse]

Vejledning om kontanthjælpsloft og 225 timers reglen
Du modtager dette brev, fordi du modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, og derfor er omfattet af de nye regler om
kontanthjælpsloft og 225 timers-reglen.

Kontanthjælpsloftet
Det betyder kontanthjælpsloftet for dig
De nye regler om kontanthjælpsloftet betyder, at der er en grænse for,
hvor meget du samlet kan modtage i


kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse,



særlig støtte til boligudgifter samt



boligstøtte.

Hvis din samlede hjælp (alle tre ydelser ovenfor) er højere end det kontanthjælpsloft, som gælder for dig, vil din særlige støtte og/eller boligstøtte blive sat ned.
Du vil senest september 2016 få en afgørelse fra kommunen om, hvilket
kontanthjælpsloft, der gælder for dig. Sidst i dette brev er en oversigt
over de forskellige kontanthjælpslofter.
Din integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp bliver ikke nedsat, som følge af kontanthjælpsloftet. Kontanthjælpsloftet får først betydning for, hvad du får udbetalt fra den 1. oktober 2016. Din boligstøtte
og/eller særlige støtte kan derfor ikke blive sat ned inden da på grund af
kontanthjælpsloftet.
Du bliver ikke berørt af kontanthjælpsloftet, hvis du ikke får særlig støtte ,
og der ikke udbetales boligstøtte til din husstand.
Du får nærmere besked om din boligstøtte og særlige støtte i september 2016
Du vil i september måned 2016 få en afgørelse fra Udbetaling Danmark,
hvor der står, hvor meget du kan forvente at få udbetalt i boligstøtte og
særlig støtte for oktober måned.
Udbetaling Danmark vil modtage de nødvendige oplysninger fra komm unen, herunder grænsen for hvor meget du kan få udbetalt i samlet hjælp.
Oplysningerne bruger Udbetaling Danmark til at afgøre, hvor meget du
kan få udbetalt i boligstøtte eller særlig støtte. Du vil få brev fra Udbet a-

ling Danmark, når der sker ændringer i dine forhold, som har betydning
for, hvor meget du kan få udbetalt i boligstøtte og særlig støtte.
Du får først besked i september 2016, fordi din situation kan nå at ændre
sig i de næste måneder.
Større gevinst ved arbejde
Hvis du tager arbejde – selv i få timer – får du dels en indtægtsfremgang
og samtidig kan du få udbetalt mere af den boligstøtte eller særlige stø tte, du måtte have mistet på grund af kontanthjælpsloftet.
Undtagelser fra kontanthjælpsloftet
Der er situationer, hvor din boligstøtte og særlig støtte undtages fra kontanthjælpsloftet. Det gælder, hvis du eller en person, du bor sammen
med





får boligstøtte efter reglerne for stærkt bevægelseshæmmede.
får boligstøtte efter reglerne for personer, der modtager døgnhjælp efter serviceloven.
er visiteret til og anvist en almen ældrebolig eller lignende boli gtype på grund af en fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse.
får boligydelse og er anvist en almen ældrebolig eller lignende
boligtype af kommunen.

225 timers reglen
Det betyder 225-timersreglen for dig
225-timersreglen har betydning for dig, hvis du og/eller din eventuelle
ægtefælle har modtaget integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp i sammenlagt 1 år eller derover inden for de seneste 3 år . Det vil
være et krav, at du løbende opfylder kravet om, at du har arbejdet 225
timer inden for de seneste 12 kalendermåneder.
Hvis du aktuelt ikke har en arbejdsevne, der gør dig i stand til at arbejde
225 timer inden for 12 måneder, er du undtaget fra reglen. Det er kommunen, der vurderer om du er undtaget.
Hvis du ikke arbejder de 225 timer, kan din kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp blive sat ned. Er du gift, kan du miste din
uddannelses- eller kontanthjælp helt.
Varsling for 225-timersreglen
Kommunen skal varsle dig senest et halvt år før den dato, hvor du risikerer at miste eller få din ydelse nedsat på grund af 225-timers-reglen.
Overgangsreglen
Fra 1. oktober 2016 til 31. marts 2017 gælder en overgangsregel. Den
betyder, at du løbende skal have haft 113 timers arbejde inden for de
seneste 6 måneder, for at modtage fuld kontanthjælp, uddannelseshjælp
eller integrationsydelse. Pr. 1. oktober 2016 skal du derfor have arbejdet
113 timer i perioden efter 1. april 2016.

I overgangsperioden skal du varsles senest 3 måneder før den dato, hvor
du risikerer at miste eller få din ydelse nedsat. Det vil sige, at du vil modtage et varslingsbrev inden 1. juli. 2016, hvis du risikerer at miste eller f å
din hjælp nedsat allerede fra oktober måned 2016.
Hvis du vil vide mere
Du kan læse mere om kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen på :
borger.dk/Sider/Kontanthjaelpsloftet.aspx
borger.dk/Sider/225-timersreglen-ugifte.aspx
borger.dk/Sider/225-timersreglen-aegtepar.aspx
Hvis du har spørgsmål til kontanthjælpsloftet eller 225 timers reglen, kan
du kontakte [udfyldes af kommunen].

Med venlig hilsen
Underskrift nr. 1 – Skift linje for indrykket underskrift nr. 2

Oversigt over satser for kontanthjælpsloftet 2016
Gifte og
samlevende
personer,
som har
forsørgelsespligt over
for et barn
1.

2.

3.

4.

Modtagere af uddannelses- eller kontanthjælp
svarende til voksensats
(Personer, som modtager
hjælp efter §§ 23-25 med
et beløb svarende til satserne i § 25, stk. 2)
Modtagere af kontanthjælp på ungesats (Personer under 30 år, som
modtager hjælp efter
§ 25, stk. 3, og som ikke
er omfattet af nr. 1)
Modtagere af integrationsydelse og uddannelseshjælp (Personer, der
modtager hjælp efter
§§ 22-24, eller som får
beregnet hjælp efter
§ 26, stk. 2, og som ikke
er omfattet af nr. 1)

Ægtefæller, hvor en eller
begge modtager integrationsydelse, og som ikke
opfylder 225 timers kravet (Ægtefæller omfattet
af § 13 f, stk. 3 og 4)

Gifte og
samlevende
personer,
som har
forsørgelsespligt over
for to eller
flere børn

14.575 kr.

Gifte og
samlevende
personer,
som ikke er
forsørgere

Enlige personer, som
har forsørgelsespligt
over for et
barn

Enlige personer, som
har forsørgelsespligt
over for to
eller flere
børn

Enlige personer, som
ikke er forsørgere

10.968 kr.

15.196 kr.

15.554 kr.

13.265 kr.

12.444 kr.

12.321 kr.

9.452 kr.

14.896 kr.

15.254 kr.

10.154 kr.

11.867 kr.

11.707 kr.

9.057 kr.

14.172 kr.

14.530 kr.

9.754 kr.

Den ægtefælle, der
ikke får
hjælpen
nedsat, og
som har
forsørgelsespligt over
for et barn

Den ægtefælle, der
ikke får
hjælpen
nedsat, og
som har
forsørgelsespligt over
for to eller
flere børn

Den ægtefælle, der får
hjælpen
nedsat, og
som har
forsørgelsespligt over
for et barn

Den ægtefælle, der får
hjælpen
nedsat, og
som har
forsørgelsespligt over
for to eller
flere børn

Den ægtefælle, der får
hjælpen
nedsat, og
som ikke er
forsørger

9.087 kr.

9.154 kr.

6.865 kr.

6.932 kr.

5.077 kr.

Den ægtefælle, der
ikke får
hjælpen
nedsat, og
som ikke er
forsørger

6.118 kr.

