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HJÆLPEPAKKE TIL 
KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 
DER RAMMES AF 225 TIMERSREGLEN 

OG KONTANTHJÆLPSLOFTET



INDSATS 1 
STYRKET INDSATS FOR AT SIKRE, AT SYGE OG 
NEDSLIDTE IKKE PARKERES PÅ KONTANTHJÆLP 

Kontanthjælp er en midlertidig ydelse - ikke en parkeringsplads for syge og nedslidte borgere. 

Det er derfor vigtigt, at syge og nedslidte borgere hurtigst muligt får den hjælp, de har ret til. 

Desværre ved vi, at der i dag er mange syge og nedslidte på kontanthjælp. Ved at afsætte flere 
ressourcer til at sikre en hurtigere hjælp og afklaring og fortolke loven mere borgervenligt kan 
vi sikre, at syge og nedslidte hurtigst muligt får hjælp til at komme videre. 

Derfor foreslår Velfærdslisten:

- ØGET BRUG AF RESSOURCEFORLØB OG REVALIDERING  
En del kommuner bruger revalidering og ressourceforløb mere end Randers Kommune. 
Tildelingsbestemmelserne er ikke sort-hvide - og om en borger tilbydes revalidering eller 
ressourceforløb afhænger derfor i høj grad af kommunens fortolkningsstil. 

Revalidering og ressourceforløb er effektive værktøjer til at hjælpe syge og nedslidte borgere, 
og Velfærdslisten foreslår derfor, at Randers Kommune ændrer praksis og begynder at anvende 
en mere borgervenlig fortolkningsstil. 

- HURTIGERE AFKLARING OG HJÆLP 
Syge og nedslidte skal hurtigst muligt have den afklaring og hjælp, der skal til, for at de kan 
komme videre. Derfor er der brug for flere medarbejdere.

- FÆRRE SENGEPRAKTIKKER - FLERE FØRTIDSPENSIONER 
Sandsynligheden for, at en meget syg borger får en førtidspension, afhænger i høj grad af, i 
hvilken kommune hun bor. Det viser, at loven ikke er sort-hvid, og at kommunens 
fortolkningsstil i mange tilfælde spiller en afgørende rolle. 

Borgere, der er for syge til et fleksjob, skal ikke pines med formålsløse sengepraktikker, men i 
stedet have en førtidspension. 

Velfærdslisten foreslår derfor, at Randers Kommune ændrer praksis og begynder at anvende en 
mere borgervenlig fortolkningsstil.
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INDSATS 2 
HJÆLP TIL TANDLÆGE, BRILLER, MEDICIN OG 
FLYTNING 

Vi ved, at økonomisk fattigdom kan føre til, at syge borgere dropper medicinen, fordi de ikke 
har råd til den. 

Vi ved også, at fattigdom kan føre til, at folk lader være med at gå til tandlæge.

Kontanthjælpsloftet og 225 timers-reglen vil føre til, at mange familier på kontanthjælp tvinges 
til at gå fra hus og hjem. 

Velfærdslisten vil sikre, at den økonomiske fattigdom, som mange borgere på kontanthjælp nu 
påtvinges, ikke fører til, at medicinen eller tandlægebesøget droppes, ligesom vi vil sikre, at de 
borgere, der ikke har råd til at blive i deres nuværende bolig, får hjælp til at flytte. 

Aktivloven giver i dag mulighed for at give økonomisk udsatte borgere tilskud til tandlæge, 
briller, medicin og flytning. Alle de muligheder skal udnyttes fuldt ud - og derfor skal området 
tildeles en større pose penge. 

Derfor foreslår Velfærdslisten:

- AKTIVLOVENS MULIGHEDER FOR TILSKUD SKAL UDNYTTES FULDT UD 
Aktivlovens muligheder for at yde tilskud til tandlæge, briller, medicin og flytning skal udnyttes 
fuldt ud. Derfor skal området tildeles en større pose penge.  

- MULIGHEDER FOR YDERLIGERE HJÆLP SKAL UNDERSØGES 
Det skal undersøges, om kommunen kan finde hjemmel til at yde yderligere hjælp til tandlæge, 
medicin, andre sundhedsmæssige behandlinger og flytning.  
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INDSATS 3 
INGEN BØRN FORTJENER AT VOKSE OP I 
FATTIGDOM 
Det går hårdt ud over børn at vokse op i fattigdom. De bærer ofte rundt på at følelse af at være 
anderledes og vil tit forsøge at skjule de økonomiske problemer for omgivelserne. 

De kommer ikke på ferie ligesom vennerne og har ikke samme muligheder for at deltage i 
sociale aktiviteter i fritiden. 

Velfærdslisten vil ikke være med til, at børn, der vokser op i fattigdom, skal udelukkes fra 
fællesskabet. Derfor vil vi give børn, der vokser op i fattige familier, et socialt klippekort på 
2.000 kr. om året til fritidsaktiviteter. Og vi vil indføre en ordning, der sikrer, at børn fra 
fattige familier får gratis eller billigere skolemad.  

Derfor foreslår Velfærdslisten: 

- ET SOCIALT KLIPPEKORT PÅ 2.000 KR. ÅRLIGT TIL FRITIDSAKTIVITER 
Velfærdslisten foreslår, at børn fra fattige familier får et socialt klippekort, så de ikke udelukkes 
fra fællesskabet. Vi foreslår, at socialudvalget tager stilling til den konkrete udmøntning, 
herunder hvilke indkomstgrænser der skal være gældende. 

- GRATIS ELLER BILLIGERE SKOLEMAD 
I Københavns Kommune er der en ordning, der sikrer, at børn fra fattige familier får gratis 
eller billigere skolemad. Velfærdslisten foreslår, at en lignende ordning indføres i Randers 
Kommune. Vi foreslår, at socialudvalget i samråd med børn- og skoleudvalget tager stilling til 
den konkrete udmøntning, herunder hvilke indkomstgrænser der skal være gældende. 
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INDSATS 4 
KONTANTHJÆLPSMODTAGERE SKAL HAVE 
GARANTI PÅ ET JOB 

Ifølge beskæftigelsesministeren skal kontanthjælpsmodtagere, der rammes af 225 timers-reglen 
bare gå ned på Jobcentret og bede om et arbejde på ca. 6 timer om ugen. 

Problemet er imidlertid, at Jobcentret ikke har noget arbejde at tilbyde 
kontanthjælpsmodtagerne. En forudsætning for, at man kan få kontanthjælp, er nemlig, at man 
er klar til at tage ethvert job, der måtte tilbyde sig, hvis man er rask nok til det. Hvis 
Jobcentret lå inde med de arbejdspladser, beskæftigelsesministeren forestiller sig, ville de 
nemlig skulle tilbyde dem til de arbejdsløse, som så ville have pligt til at tage imod jobtilbuddet 
- og ellers ville kassen blive smækket i.

Velfærdslisten vil sikre, at kommunen gør alt, hvad den kan, for at sikre, at de 
kontanthjælpsmodtagere, der kan arbejde mindst 6 timer om ugen, tilbydes arbejde. 

Derfor vil vi oprette en jobbørs for korttidsarbejde – en hjemmeside, hvor virksomheder kan 
melde ind med kortvarige arbejdsopgaver.

Men hvis ikke det private arbejdsmarked kan levere de nødvendige jobs, vil vi oprette de 
nødvendige antal arbejdspladser i kommunen. På den måde vil vi sikre, at de 
kontanthjælpsmodtagere, der kan og vil arbejde mindst seks timer om ugen, får en jobgaranti. 

Vi vil samtidig sikre, at stillingerne alene kommer til at indeholde nye funktioner, sådan 
eksisterende stillinger ikke nedlægges som følge af jobgarantien. 

Derfor foreslår Velfærdslisten:

- EN JOBBØRS FOR KORTTIDSARBEJDE 
Der skal oprettes en jobbørs for korttidsarbejde – en hjemmeside, hvor virksomheder kan 
melde ind med kortvarige arbejdsopgaver.

- EN JOBGARANTI FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 
Hvis det private arbejdsmarked ikke kan levere de nødvendige jobs, vil vi oprette kommunale 
stillinger på ca. 6 timer om ugen eller 225 timer om året, så alle kontanthjælpsmodtagere, der 
kan og vil arbejde mindst seks timer om ugen, garanteres arbejde på mindst 6 timer om ugen 
eller mindst 225 timer om året. 

- UNDERSØGELSE AF MULIGHEDER FOR HJÆLP FRA SOCIALØKONOMISKE 
VIRKSOMHEDER 
Derudover skal Randers Kommune undersøge mulighederne for at oprette socialøkonomiske 
virksomheder, der kan bidrage til at hjælpe kontanthjælpsmodtagerne. 
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