
Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Forslag
til

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre

love
(Ophævelse af starthjælp, loftet over kontanthjælpen, 500-kroners-nedsættelse, 225 timers regel, introduktionsydelse m.v.)

§ 1

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946
af 1. oktober 2009, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 247 af
24. marts 2010, § 3 i lov nr. 431 af 28. april 2010, § 4 i lov
nr. 573 af 31. maj 2010, § 3 i lov nr. 1595 af 22. december
2010, § 1 i lov nr.1596 af 22. december 2010, lov nr. 1597
af 22. december 2010, § 4 i lov nr. 1602 af 22. december
2010, § 1 i lov nr. 461 af 18. maj 2011 og senest ved § 1 i
lov nr. 600 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, 2. pkt., ændres »eller tilbud efter lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats« til: », tilbud efter lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrati-
onsprogrammet efter integrationsloven«.

2. I § 5, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats«: », tilbud i medfør af integrationspro-
grammet efter integrationsloven«.

3. I § 5, stk. 3, ændres » eller tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats« til: », tilbud efter lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationspro-
grammet efter integrationsloven«.

4. I § 8, stk. 2, § 8 a, stk. 1, § 13 b, stk. 1, § 13 d, stk. 1, og
§ 25 a, stk. 1, 1. og 2. pkt., udgår » eller starthjælp«.

5. I § 8, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats«: » eller tilbud i medfør af integrations-
programmet efter integrationsloven«.

6. I § 8, stk. 2, 2. pkt., og i stk. 3, indsættes efter »lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats«: » eller integrationslovens § 20
c«.

7. I § 8 a, stk. 1, indsættes efter »lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats«: » eller integrationslovens § 26 a, stk. 1«.

8. I § 8 a, stk. 2, indsættes efter »regler fastsat i medfør he-
raf«: » eller integrationslovens § 26 a, stk. 1«.

9. I § 10, stk. 1, 4. pkt., og § 10, stk. 2, 3. pkt., indsættes efter
»i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: » eller efter inte-
grationslovens § 20«.

10. Overskriften til kapitel 4 affattes således:

»Kontanthjælp«

11. § 11, stk. 1, affattes således:
»Kommunen yder hjælp i form af kontanthjælp, tilbud ef-

ter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og tilbud i medfør
af integrationsprogrammet efter integrationsloven.«

12. § 11, stk. 3-7, ophæves.

13. I § 12, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats«: » eller efter integrationslovens § 23 a,
stk. 6«.

14. I § 13, stk. 2, nr. 4, indsættes efter » et tilbud efter lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », et tilbud i medfør af
integrationsprogrammet efter integrationsloven«.

15. I § 13, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »et rimeligt tilbud
efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: » eller et rime-
ligt tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integra-
tionsloven«.
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16. I § 13, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »at der er behov for
det«: », medmindre personen er omfattet af et integrations-
program efter integrationsloven«.

17. I § 13, stk. 3, 3. pkt., udgår » eller stk. 12, nr. 3 eller 4,«.

18. I § 13, stk. 3, 3. pkt., indsættes efter »lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats«: » eller integrationslovens § 16 a«.

19. I § 13, stk. 4, nr. 7, indsættes efter »lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats«: » eller integrationslovens § 24«.

20. I § 13, stk. 7, ændres »§ 26, stk. 5« til: »§ 26, stk. 3«.

21. § 13, stk. 8 -14, ophæves.
Stk. 15 bliver herefter stk. 8.

22. I § 13, stk. 15, der bliver stk. 8, ophæves 2. pkt.

23. I § 13 a, stk. 2, 1. og 2. pkt., indsættes efter »regler fast-
sat i medfør heraf«: » eller integrationslovens § 26 a, stk. 2«.

24. I § 13 c indsættes efter »lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats«: » og tilbud i medfør af integrationsprogrammet ef-
ter integrationsloven«.

25. I § 13 d, stk. 4, ændres »kontant- eller starthjælp« til:
»kontanthjælp«.

26. § 25, stk. 5-10, og stk. 12-14, ophæves.
Stk. 11 bliver herefter stk. 5.

27. §§ 25 b-25 e ophæves.

28. I § 25 f, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats«: » eller tilbud i medfør af integrati-
onsprogrammet efter integrationsloven«.

29. I § 25 f, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 25, stk. 8-10« til:
»stk. 5-7«.

30. § 25 f, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

31. § 25 f, stk. 4, 2. pkt., ophæves, og i 3. pkt. ændres »§ 25,
stk. 10« til: »stk. 5-7«.

32. I § 25 f, indsættes som stk. 5-7:
»Stk. 5. 6-måneders-perioden i stk. 1 beregnes fra første

hele kalendermåned, hvorfra personen er påbegyndt i tilbud
efter afsnit IV-VII i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter inte-
grationsloven. Perioden afbrydes, hvis personen i en hel ka-
lendermåned ikke har modtaget kontanthjælp. 6-måneders-
perioden i stk. 4 beregnes fra første hele kalendermåned,
hvorfra personens ret til kontanthjælp ophører. 6-måneders-
perioden afbrydes, hvis personen i en kalendermåned mod-
tager hjælp efter § 25.

Stk. 6. Ved beregning af perioder med kontanthjælp efter
stk. 1-4 medregnes endvidere perioder,

1) hvor personen har deltaget i tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrati-
onsprogrammet efter integrationsloven,

2) har modtaget engangshjælp efter § 25 a,
3) har modtaget kontanthjælp under forrevalidering, jf.

§ 47, stk. 5, og
4) perioder, hvor hjælpen har været nedsat eller er bortfal-

det efter §§ 36-43.
Stk. 7. Ved beregning af perioder med kontanthjælp efter

stk. 1-4 ses der bort fra
1) perioder, hvor der er udbetalt kontanthjælp i forbindel-

se med graviditet, barsel eller adoption efter § 13,
stk. 4, nr. 4,

2) perioder, hvor den pågældende har modtaget støtte ef-
ter lov om social service til pasning af handicappet
barn, nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
eller døende nærtstående og efter lov om ret til orlov og
dagpenge ved barsel til pasning af alvorligt sygt barn,
samt

3) perioder, hvor den pågældende har aftjent værnepligt.«

33. § 26 affattes således:

»§ 26. Hjælpen til et ægtepar beregnes som summen af de
beløb, som hver af ægtefællerne er berettiget til efter § 25.

Stk. 2. Hvis kun en af ægtefællerne er berettiget til hjælp
efter § 11 og den anden ægtefælle modtager en offentlig for-
sørgelsesydelse eller tilskud til pasning af egne børn efter
§ 86 i dagtilbudsloven, beregnes der ikke hjælp til den ægte-
fælle, der modtager en offentlig forsørgelsesydelse eller det
nævnte tilskud.

Stk. 3. Hvis en af ægtefællerne har valgt ikke at udnytte
sine arbejdsmuligheder, jf. § 13, stk. 7, beregnes der alene
hjælp til den berettigede ægtefælle efter reglerne i § 25.
Hjælpen beregnes igen efter stk. 1, når begge ægtefæller ud-
nytter deres arbejdsmuligheder.

Stk. 4. Der kan ikke ydes tilskud til pasning af egne børn
efter § 86 i dagtilbudsloven til en ægtefælle, der ikke udnyt-
ter sine arbejdsmuligheder, jf. § 13, stk. 7.«

34. I § 27, stk. 1, ændres »For personer, der opfylder betin-
gelserne i § 11, stk. 3-6, for at få kontanthjælp, udgør hjæl-
pen« til: »Hjælpen udgør«.

35. § 27 a, 2. pkt., ophæves.

36. I § 30, stk. 2, ændres »§ 26, stk. 4« til: »§ 26, stk. 2«.

37. § 31 affattes således:

»§ 31. Har ansøgeren eller ægtefællen arbejdsindtægter
eller indtægter som led i tilbud efter lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats, tilbud i medfør af integrationsprogrammet
efter integrationsloven eller andre beskæftigelsesfremmende
foranstaltninger, ses der ved beregningen af kontanthjælpen
efter § 25 bort fra 14,58 kr. pr. udført arbejdstime. Det be-
løb, der samlet kan ses bort fra, kan ikke beregnes på grund-
lag af mere end 160 timer pr. måned pr. person.

Stk. 2. For personer, der ikke har en fastsat arbejdstid, be-
regnes timetallet ud fra indtægten divideret med den omreg-
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ningsfaktor, som er fastsat efter lov om arbejdsløshedsfor-
sikring m.v. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for
omregningen.«

38. I § 33, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats«: » og hjælp efter integrationslovens
§ 23 f«.

39. § 34, stk. 3 og 4, affattes således:
»Stk. 3. Følgende personer kan ikke få særlig støtte:

1) Ægtepar, der er omfattet af § 13, stk. 7.
2) Personer under 25 år, som får hjælp efter § 25, stk. 1,

nr. 3 og 4.
3) Personer, der får hjælp efter §§ 25 a og 27.

Stk. 4. Personer, der får nedsat hjælpen efter §§ 36-42, får
særlig støtte med det beløb, der ville have været udbetalt,
hvis de pågældende ikke havde været omfattet af nedsættel-
sen.«

40. Overskriften før § 36 affattes således:

»Fradrag i kontanthjælp«

41. I § 36, stk. 1, indsættes efter »lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats«: », en eller flere dele af integrationsprogram-
met efter integrationsloven«.

42. § 36, stk. 3, ophæves.
Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

43. § 36, stk. 4, som bliver stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Kommunen kan foretage et forholdsmæssigt fra-

drag i godtgørelsen efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats eller hjælp efter integrationslovens § 23 f, når del-
tageren uden rimelig grund udebliver fra et tilbud efter lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats eller en eller flere dele af
integrationsprogrammet efter integrationsloven.«

44. I § 38, stk. 2, indsættes efter »lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats«: » eller integrationslovens § 26 a, stk. 1«.

45. Overskriften før § 39 affattes således:

»Nedsættelse af kontanthjælp«

46. I § 39, nr. 6, indsættes efter »lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats«: » eller integrationslovens § 16 a«.

47. § 40, stk. 1, nr. 4 og 5, ophæves.

48. Overskriften før § 41 affattes således:

»Ophør af kontanthjælp«

49. I § 41, stk. 1, nr. 1 og 2, indsættes efter »lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats«: », en eller flere dele af integrations-
programmet efter integrationsloven«.

50. I § 41, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »afvisning af tilbud-
det«: » eller integrationsprogrammet«.

51. I § 42, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »lov om retssikkerhed
og administration på det sociale område«: » eller efter § 49,
stk. 2, i integrationsloven«.

52. I § 42, stk. 2 og 3, udgår », starthjælp eller introdukti-
onsydelse«.

53. § 42, stk. 5, ophæves.
Stk. 6-9 bliver herefter stk. 5-8.

54. I § 42 stk. 8, som bliver stk. 7, ændres »1-6« til: »1-5«.

55. I § 43, stk. 1, ændres »§ 25, stk. 1, nr. 3 eller 4, eller
stk. 4 eller 12, modtager hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2,
eller stk. 2 eller 3, og er gift eller samlevende med en per-
son, der modtager starthjælp efter § 25, stk.12, jf. § 26,
stk. 2 og 3, eller introduktionsydelse efter integrationsloven
eller hvis personen modtager hjælp efter § 25 a « til: »§ 25,
stk. 1, nr. 3 eller 4, stk. 4 eller § 25 a«

56. I § 43, stk. 2, 1. og 2. pkt., udgår », starthjælp eller intro-
duktionsydelse«.

57. I § 44 a, 1. pkt., ændres » kontant- eller starthjælp« til:
»kontanthjælp«.

58. § 47, stk. 3, nr. 5, ophæves.
Nr. 6 bliver herefter nr. 5.

59. § 47, stk. 4, ophæves.
Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

60. I § 79, stk. 1, ændres »§ 25, § 52, stk. 1, § 74 d, stk. 2,
og § 45, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til:
»§ 25, § 52, stk. 1, og § 74 d, stk. 2«.

61. I § 79, stk. 2, udgår »og efter § 45, stk. 3, i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats«.

62. I § 79, stk. 3, udgår »og efter § 45, stk. 3, i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats,«.

63. § 79, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

64. I § 91, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »denne lov«: », inte-
grationslovens § 49, stk. 2,«.

65. I § 93, stk. 1, nr. 2, ændres » eller tilbud efter lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats m.v.« til: », tilbud efter lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af inte-
grationsprogrammet efter integrationsloven m.v.«

66. I § 93, stk. 3, indsættes efter »lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats«: », tilbud i medfør af integrationsprogrammet
efter integrationsloven«.

67. § 93 a, stk. 1, nr. 3, affattes således:
»3) uden rimelig grund ophører i eller afviser tilbud efter

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud i medfør
af integrationsprogrammet efter integrationsloven eller
anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, herun-
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der uddannelse pålagt efter § 21 b i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats eller integrationslovens § 16 a.«

68. I § 94, stk. 2, indsættes efter »lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats«: », tilbud i medfør af integrationsprogrammet
efter integrationsloven«.

69. § 96 a, stk. 1, affattes således:

»§ 96 a. Foretager en kommune forskudsvis udbetaling af
børnebidrag efter § 11 i lov om børnetilskud og forskudsvis
udbetaling af børnebidrag, og modtager den bidragspligtige
person hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1, eller § 25, stk. 2, nr. 2,
fradrager den kommune, der udbetaler hjælp til personen, et
beløb ved udbetalingen til dækning af det børnebidrag, som
udbetales forskudsvis, jf. dog stk. 2 og 3.«

70. I § 100, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »kapitel 4«: »jf.
dog stk. 2«.

71. I § 100, stk. 1, 3. pkt., ændres »kontanthjælp og start-
hjælp« til: »kontanthjælp«.

72. I § 100, stk. 1, 3. pkt., ændres »kontanthjælp, starthjælp,
ledighedsydelse eller særlig ydelse« til: »kontanthjælp, le-
dighedsydelse eller særlig ydelse«.

73. Efter § 100, stk. 1, indsættes som nyt stykke:
»Stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af kommunens udgifter

til hjælp efter kapitel 4 for personer, som er omfattet af et
integrationsprogram efter integrationsloven.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

74. I § 100 a, stk. 1, indsættes efter »§ 12 b, stk. 1 og 2,«:
» eller efter integrationslovens § 20 a, stk. 1 og 2,«.

75. I § 100 a, stk. 1, indsættes efter »§ 12 b, stk. 3,«: » eller
efter integrationslovens § 20 a, stk. 3«.

76. I § 104, stk. 1, 3. pkt., § 104, stk. 2, 3. pkt. og § 104 a,
stk. 1, udgår » starthjælp,«.

77. § 106, 2. pkt., ophæves.

78. I § 109, stk. 1, nr. 1, udgår » 25 b, 25 c,«.

79. I § 109, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 26, stk. 4« til: »§ 26,
stk. 2«.

§ 2

I integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1062 af 20.
august 2010, som ændret ved § 2 i lov nr. 1543 af 21.
december 2010, § 1 i lov nr. 462 af 18. maj 2011, § 7 i lov
nr. 600 af 14. juni 2011 og § 1 i lov nr. 759 af 29. juni 2011,
foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, ændres »udbetaling af introduktionsydelse, jf.
kapitel 5« til: »udbetaling af kontanthjælp til udlændinge
omfattet af et integrationsprogram, jf. kapitel 5 og lov om
aktiv socialpolitik«.

2. I § 4, stk. 4, 2. pkt., ændres »introduktionsydelse efter de
nærmere regler i kapitel 4, 4 a og 5« til: »kontanthjælp efter
de nærmere regler i kapitel 4-5 og lov om aktiv socialpoli-
tik«.

3. I § 5, stk. 2, ændres »udbetaling af introduktionsydelse, jf.
kapitel 5« til: »udbetaling af kontanthjælp til udlændinge
omfattet af et integrationsprogram, jf. kapitel 5 og lov om
aktiv socialpolitik«.

4. I § 16, stk. 2, ændres »introduktionsydelse, jf. § 25« til:
»kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik«.

5. I § 16 a, stk. 1, nr. 1, § 20, stk. 1, 3. pkt., § 20, stk. 4, 1.
pkt., § 20 a, stk. 1, § 26 a, stk. 1, § 27, stk. 3 og 4, som bliver
stk. 1 og 2, § 27 a, stk. 1, § 27 b og to steder i § 32, stk. 2,
ændres »introduktionsydelse« til: »kontanthjælp«.

6. § 20, stk. 5, affattes således:
»Stk. 5. Kontraktens opfølgning skal kunne danne grund-

lag for kommunalbestyrelsens beslutning om, hvorvidt ud-
lændingen fortsat er berettiget til at modtage hjælp efter in-
tegrationsloven eller lov om aktiv socialpolitik, herunder om
der skal ske nedsættelse i eller ophør af udlændingens kon-
tanthjælp, jf. §§ 39, 40 og 41 i lov om aktiv socialpolitik.«

7. Efter § 20 b indsættes før overskriften før § 21:

»§ 20 c. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om,
hvordan jobcenteret skal foretage vurderingen af, hvilke ak-
tiviteter eller tilbud udlændingen skal følge.«

8. I § 23, stk. 1, ændres »der i medfør af § 25 er berettiget til
introduktionsydelse« til: »der er omfattet af et integrations-
program og berettiget til kontanthjælp efter lov om aktiv so-
cialpolitik«.

9. I § 23, stk. 5, udgår »introduktionsydelse eller starthjælp
eller«.

10. § 23 b, stk. 6, ophæves.
Stk. 7 bliver herefter stk. 6.

11. I § 23 c, stk. 3, udgår »eller starthjælp«.

12. § 23 f, stk. 2, 1. pkt., ophæves.

13. § 24, stk. 2, ophæves.

14. I § 24 b, stk. 1, ændres »der er berettiget til at modtage
introduktionsydelse, jf. § 25« til: »der er omfattet af et inte-
grationsprogram og berettiget til kontanthjælp efter lov om
aktiv socialpolitik«.

15. I § 24 b, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »modtaget«: »kon-
tanthjælp eller«.

16. Overskriften til kapitel 5 affattes således:

»Pligt til tilmelding som arbejdssøgende,
rådighedsvurdering m.v.«
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17. §§ 25, 25 a, 26, 27 c, 28-31 a og 32 a og overskrifterne
før §§ 25, 26, 28, 29 og 32 a ophæves.

18. I § 26 a, stk.1, indsættes som 3. pkt.:
»De regler, som fastsættes i medfør af § 11, stk. 4, i lov

om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anven-
delse for udlændingens tilmelding og afmelding som ar-
bejdssøgende.«

19. § 27, stk. 1 og 2, ophæves.
Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 1 og 2.

20. I § 32, stk. 1, ændres »introduktionsydelsen« til: »kon-
tanthjælpen«.

21. I § 40 udgår »5 og«.

22. I § 41 udgår »5 og«.

23. § 41 a ophæves.

24. § 45, stk. 2, ophæves.
Stk. 3-9 bliver herefter stk. 2-8.

25. I § 45, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »3.816« til:
»2.366«.

26. I § 45, stk. 7, der bliver stk. 6, ændres »stk. 4« til:
»stk. 3«, og »stk. 5« til: »stk. 4«.

27. § 45 a ophæves.

28. I § 48, stk. 1, ændres »§ 45, stk. 4-8« til: »§ 45,
stk. 3-7«.

29. § 48, stk. 2, ophæves.
Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

30. § 50, stk. 7, ophæves.

§ 3

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf.
lovbekendtgørelse nr. 710 af 23. juni 2011, foretages
følgende ændringer:

1. I § 1, nr. 3, ændres » kontant- og starthjælpsmodtagere«
til: »kontanthjælpsmodtagere«.

2. § 2, nr. 2 og 3 affattes således:
»2) personer, der modtager kontanthjælp efter lov om aktiv

socialpolitik alene på grund af ledighed, bortset fra
kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af integrati-
onsprogrammet efter integrationsloven,

3) personer, der modtager kontanthjælp efter lov om aktiv
socialpolitik ikke alene på grund af ledighed, bortset
fra kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af inte-
grationsprogrammet efter integrationsloven,«.

3. I § 2, nr. 10, § 4, stk. 2, § 11, stk. 3, § 24, stk. 2, § 35,
§ 51, stk. 2, § 92, stk. 1 og 3, § 95, § 96, stk. 1 og 2, og § 99,
stk. 2, nr. 1-4, udgår » eller starthjælp«.

4. I § 4 a, stk. 2, ændres » kontant- eller starthjælp« til:
»kontanthjælp«.

5. § 45, stk. 3, ophæves.

6. I § 73 c, stk. 1 og 2, udgår », starthjælp«.

7. Overskriften til kapitel 17 affattes således:

»Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager
kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik«

8. § 98 b, stk. 1, nr. 3, affattes således:
»3) modtage kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik

og være omfattet af integrationsprogrammet efter inte-
grationsloven i en sammenhængende periode på mindst
3 måneder.«

9. § 120, stk. 2, ophæves.

§ 4

I lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15.
juni 2010, som ændret ved § 2 i lov nr. 1596 af 22.
december 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 56 a, stk. 1, ændres » introduktionsydelse efter inte-
grationsloven« til: »kontanthjælp efter lov om aktiv social-
politik og er omfattet af integrationsprogrammet efter inte-
grationsloven«.

§ 5

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr.
663 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 5, udgår: » § 25, stk. 5, 7, 8, 9 eller 10 eller«.

2. § 42 a ophæves.

§ 6

I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til
kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 561 af 19. juni 2009,
som ændret ved lov nr. 710 af 25. juni 2010, § 5 i lov nr.
1602 af 22. december 2010, § 3 i lov nr. 462 af 18. maj 2011
og § 10 i lov nr. 592 af 14. juni 2011, foretages følgende
ændring:

1. I § 14, stk. 2, nr. 5, ændres »kommunale udgifter til
danskundervisning til udlændinge og undervisning i danske
samfundsforhold og dansk kultur og historie samt introduk-
tionsydelse og aktivering efter integrationslovens kapitel
4-5« til: »kommunale udgifter til danskundervisning til ud-
lændinge og undervisning i danske samfundsforhold og
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dansk kultur og historie samt kontanthjælp og aktivering ef-
ter integrationslovens kapitel 4-5«.

§ 7

Stk.1. Loven træder i kraft den 1. januar 2012.
Stk. 2. For personer, der fortsat modtager forudbetalt

hjælp, reguleres ydelsen for januar 2012 senest den 31. janu-
ar 2012.

Stk. 3. Afgørelser om sanktioner, truffet efter de hidtidige
regler i § 43 i lov om aktiv socialpolitik eller integrationslo-

vens § 31 a, har gentagelsesvirkning i forhold til afgørelser
om sanktioner, der træffes i medfør af § 42, stk. 2 og 3, samt
§ 43, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik den 1. januar 2012
eller senere, jf. § 1, nr. 51-56.

Stk. 4. Starthjælp, der inden lovens ikrafttræden, er udbe-
talt til en person, der er visiteret til fleksjob, indgår i opgø-
relsen af den periode på 18 måneder inden for 24 måneder,
hvor kommunen fuldt ud afholder udgifterne, jf. § 1, nr. 72
og 76.
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Bemærkninger til lovforslaget
Almindelige bemærkninger

Indholdsfortegnelse
1. Indledning
2. Lovforslagets indhold

2.1. Ophævelse af starthjælpen
2.1.1. Gældende ret
2.1.2. Den foreslåede ordning

2.2. Ophævelse af det såkaldte loft over kontanthjælpen
2.2.1. Gældende ret
2.2.2. Den foreslåede ordning

2.3. Ophævelse af den såkaldte 500-kroners-nedsættelse
2.3.1. Gældende ret
2.3.2. Den foreslåede ordning

2.4. Ophævelse af 225 timers reglen
2.4.1. Gældende ret
2.4.2. Den foreslåede ordning

2.5. Ophævelse af introduktionsydelsen
2.5.1. Gældende ret
2.5.2. Den foreslåede ordning

2.6. Konsekvensændringer som følge af forslaget
2.6.1. Lov om aktiv socialpolitik
2.6.2. Integrationsloven
2.6.3. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesind-

sats
2.6.4. Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.
5. Administrative konsekvenser for borgerne
6. Miljømæssige konsekvenser
7. Forholdet til EU-retten
8. Hørte myndigheder og organisationer
9. Sammenfattende skema

1. Indledning
Regeringen har som mål, at færre mennesker skal leve i

fattigdom. Derfor vil regeringen afskaffe de lave ydelser i
kontanthjælpssystemet. Det vil sige starthjælp, »loftet over
kontanthjælpen«, den såkaldte 500-kroners-nedsættelse, 225
timers reglen og introduktionsydelse, der er blevet indført
siden 2002.

Regeringen mener ikke, at det økonomiske incitament, der
ligger i de lave ydelser kan retfærdiggøre den store gruppe
af mennesker, der må leve i fattigdom og uden for fælles-
skabet, som følge af, at de er blevet omfattet af de lave ydel-
ser.

Afskaffelsen af de lave ydelser kan dog ikke stå alene. Re-
geringen vil derfor gennemføre en kontanthjælpsreform med
udgangspunkt i princippet om ret og pligt. Personer, der ik-
ke uden videre kan komme i arbejde, skal have bedre hjælp
til at komme videre enten i beskæftigelse eller i uddannelse.

Ved at gennemføre kontanthjælpsreformen og afskaffe de
lave ydelser, ønsker regeringen, at der på sigt kan skabes et
Danmark med større balance, mindre ulighed og mindre fat-

tigdom. Derfor fremsætter regeringen dette lovforslag om
ophævelse af de lave ydelser.

2. Lovforslagets indhold
Forslaget indeholder følgende hovedelementer:
1. Ophævelse af starthjælpen
2. Ophævelse af det såkaldte loft over kontanthjælpen
3. Ophævelse af den såkaldte 500-kroners-nedsættelse
4. Ophævelse af 225 timers reglen
5. Ophævelse af introduktionsydelsen
6. Konsekvensændringer

2.1. Ophævelse af starthjælpen

2.1.1. Gældende ret
Efter gældende regler er retten til kontanthjælp betinget

af, at ansøgeren har opholdt sig her i riget i sammenlagt 7 år
indenfor de seneste 8 år. Reglen blev indført ved lov nr. 361
af 6. juni 2002. Opfylder en ansøger ikke opholdskravet, vil
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vedkommende alene være berettiget til starthjælp, der ydes
på et lavere niveau end kontanthjælp.

For personer, der er indrejst i Danmark efter den 1. juli
2006, gælder endvidere, at de skal opfylde et krav om be-
skæftigelse i ordinært arbejde, der svarer til fuldtidsarbejde i
2 år og 6 måneder inden for de seneste 8 år, for at blive be-
rettiget til kontanthjælp. Reglen får først virkning fra 1. juli
2013.

Det følger af EU-reglerne, at erhvervsaktive EU-borgere
som udgangspunkt kan sidestille opholds- og beskæftigel-
sesperioder i andre EU-lande med perioder i Danmark. Det-
te følger af en fortolkning af EU-reglerne, hvorefter EU-ar-
bejdstagere skal have de samme sociale og skattemæssige
fordele som indenlandske arbejdstagere.

2.1.2. Den foreslåede ordning
Det foreslås, at starthjælpen afskaffes, således at alle, der

ikke kan forsørge sig selv og opfylder betingelserne for at
modtage hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, kan modtage
kontanthjælp.

Ophævelsen af starthjælpen vil betyde, at alle personer,
der modtager hjælp i medfør af lov om aktiv socialpolitik,
vil få udmålt kontanthjælp, og der gælder således ikke læn-
gere et opholds- eller beskæftigelseskrav. For at blive beret-
tiget til at modtage kontanthjælp, skal en person dog opfylde
de almindelige betingelser for at modtage hjælp, herunder at
personen udnytter sine arbejdsmuligheder aktivt.

2.2. Ophævelse af det såkaldte loft over kontanthjælpen

2.2.1. Gældende ret
»Loftet over kontanthjælpen« var en del af aftalen om

»Flere i arbejde« og trådte i kraft 1. juli 2003 med virkning
pr. 1. januar 2004, jf. lov nr. 417 af 10. juni 2003. Loftet be-
tyder, at den samlede hjælp til forsørgelse til personer, der
har modtaget hjælp i 6 sammenhængende måneder, højst
kan udgøre 13.345 kr. for gifte og samlevende, der er forsør-
gere, 10.044 kr. for gifte og samlevende, der ikke er forsør-
gere, 16.648 kr. for enlige forsørgere og 13.345 kr. for enli-
ge, der ikke er forsørgere.

I beregningen af den samlede hjælp indgår kontanthjælp
med det beløb, der ville have været udbetalt, hvis personen
ikke havde været omfattet af reglerne om fradrag i, nedsæt-
telse af og ophør af ydelsen (sanktioner), starthjælp, intro-
duktionsydelse, særlig støtte og boligstøtte med visse undta-
gelser.

Hvis den beregnede hjælp efter § 25 b i lov om aktiv so-
cialpolitik overstiger de beløb, loftet udgør, nedsættes den
samlede hjælp med det overskydende beløb.

2.2.2. Den foreslåede ordning
Det foreslås, at »loftet over kontanthjælpen« ophæves, så-

ledes at der ikke sker reduktion af de samlede ydelser frem-
over.

Personer, der modtager kontanthjælp, vil således ikke læn-
gere blive omfattet af et loft, når vedkommende har modta-
get hjælp i sammenlagt 6 måneder.

2.3. Ophævelse af den såkaldte 500-kroners-nedsættelse

2.3.1. Gældende ret
Den såkaldte 500-kroners-nedsættelse blev indført som et

led i udmøntningen af den politiske aftale »Flere i arbejde«,
jf. lov nr. 1037 af 15. december 2002. Reglen indebærer, at
ægtepar, hvor en eller begge modtager kontanthjælp efter
lov om aktiv socialpolitik, får den månedlige hjælp nedsat
med 500 kr. (634 kr. 2011-niveau) for hver person, når en af
ægtefællerne har modtaget kontanthjælp i 6 sammenhæn-
gende måneder. Hvis der kun udbetales hjælp til den ene
ægtefælle, sker reduktionen hos denne med to gange 500 kr.

6-måneders-perioden beregnes fra første hele kalendermå-
ned, hvorfra personen er berettiget til at modtage hjælp. Pe-
rioden afbrydes dog, hvis begge ægtefæller i en hel kalen-
dermåned ikke har modtaget kontanthjælp.

Herudover sker der ikke forhøjelse af boligstøtten som
følge af 500-kroners-nedsættelsen af kontanthjælpen.

2.3.2. Den foreslåede ordning
Det foreslås, at 500-kroners-nedsættelsen afskaffes, såle-

des at der ikke sker en reduktion af hjælpen efter 6 måneder,
og at boligstøttereglerne ændres som følge heraf.

2.4. Ophævelse af 225 timers reglen

2.4.1. Gældende ret
Efter de gældende regler skal et ægtepar, der har modtaget

kontanthjælp i sammenlagt 1 år, hvor en eller begge ægte-
fæller er berettiget til hjælp efter loven, og hvor hjælpen til
begge ægtefæller beregnes på grundlag af voksensats, doku-
mentere, at de begge har haft 225 timers ordinært og ustøttet
arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder, for at beg-
ge ægtefæller anses for at udnytte deres arbejdsmuligheder
og derved bevarer retten til kontanthjælp.

225 timers reglen blev oprindeligt indført i form af et krav
om dokumentation af 300 timers ordinært og ustøttet arbejde
indenfor 24 måneder. Reglen trådte i kraft den 1. april 2007,
jf. lov nr. 239 af 27. marts 2006. 300 timers reglen blev i
2009 ændret til en 450 timers regel. 450-timers-reglen blev
senere ændret til den gældende 225 timers regel. 225 timers
reglen trådte i kraft den 1. juli 2011, men har dog først kon-
sekvenser for ægtepar fra den 1. juli 2012.

Ægtepar, der er omfattet af reglen, og som ikke kan doku-
mentere, at de opfylder kravet om arbejde, får alene bereg-
net hjælp til den ægtefælle, som opfylder betingelsen. Hvis
ingen af ægtefællerne opfylder betingelsen, beregnes der
hjælp til den ægtefælle, som kommunen vurderer til at være
tættest på arbejdsmarkedet.

Hvis en ægtefælles arbejdsevne er så begrænset, at ved-
kommende ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære ar-
bejdsmarked, er han eller hun undtaget fra kravet. Desuden
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gælder, at perioden på 12 måneder, hvor arbejdet udføres,
kan forlænges, hvis der har været perioder, hvor den pågæl-
dende ikke har kunnet arbejde på grund af sygdom, barsel
m.v.

2.4.2. Den foreslåede ordning
Det foreslås, at 225 timers reglen ophæves, således at et

kontanthjælpsægtepar ikke længere skal dokumentere 225
timers ordinært og ustøttet arbejde for, at begge ægtefæller
kan få udmålt hjælp. Ægteparret skal dog stadig stå til rådig-
hed efter de almindelige rådighedsregler.

Det vil fortsat være muligt for en ægtefælle, som udeluk-
kende eller hovedsageligt har arbejdet i hjemmet, at vælge
ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder. I så fald beregnes
der alene hjælp til den anden ægtefælle.

2.5. Ophævelse af introduktionsydelsen

2.5.1. Gældende ret
Nyankomne udlændinge, som er omfattet af et integrati-

onsprogram efter integrationsloven, er efter de gældende
regler berettiget til introduktionsydelse efter integrationslo-
ven. Introduktionsydelsen ydes på samme niveau som start-
hjælp, det vil sige på et lavere niveau end kontanthjælp.

Der er til reglen om introduktionsydelse knyttet en række
betingelser for at modtage ydelsen. Disse regler modsvarer
de regler, der gælder for personer, der i dag modtager start-
hjælp eller kontanthjælp.

Ydelsen efter integrationsloven er betinget af, at personen
deltager i et integrationsprogram, mens ydelser efter lov om
aktiv socialpolitik er betinget af, at personen deltager i til-
bud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Kommunernes udgifter til introduktionsydelse refunderes
i dag af staten med 50 pct.

Herudover modtager de kommuner, der modtager flygt-
ninge og familiesammenførte, et månedligt grundtilskud på
3.889 kr. (2011-niveau) til dækning af kommunens udgifter
til boliger, modtagelse, tolkning mv. Grundtilskuddet er
fastsat således, at det udover dækning af disse sociale mer-
udgifter i forbindelse med modtagelse af nyankomne flygt-
ninge og familiesammenførte, også dækker en andel af de
gennemsnitlige udgifter til introduktionsydelse. Den andel
finansieres dog af kommunerne under ét via modregning i
den kommunale budgetgaranti.

2.5.2. Den foreslåede ordning
Det foreslås, at integrationsloven ændres, således at den

gruppe af udlændinge, der i dag modtager introduktions-
ydelse efter integrationslovens regler, for fremtiden kan
modtage kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

Integrationsprogrammet bevares uændret, og det er såle-
des alene ydelsen, der ændres.

Som led i satspuljeinitiativet Brug for alle – håndholdt
indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere skal der i 2012
sikres en tættere og håndholdt opfølgning til kontanthjælps-

modtagere, i det omfang de ikke er i stand til at deltage i en
beskæftigelsesrettet indsats (matchgruppe 3) med henblik på
at sikre, at de kommer i gang med en beskæftigelsesrettet
indsats og opnår tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det indebærer bl.a., at der for personer, der tidligere har
modtaget introduktionsydelse, og som overgår til kontant-
hjælp, skal foretages en såkaldt matchvurdering. For øvrige
personer i denne målgruppe foretages en vurdering af, om
borgeren er matchvurderet korrekt.

Ved matchkategorisering forstås en inddeling af ydelses-
modtagere i såkaldte matchgrupper afspejlende den enkeltes
beskæftigelsespotentiale. Matchkategoriseringen er et prak-
tisk arbejdsredskab i dagligdagen for jobcentrenes medar-
bejdere og bidrager til en ensartet behandling af ligeartede
tilfælde. Herudover giver matchkategoriseringen mulighed
for en mere præcis statistisk bearbejdning af, hvorledes
ydelsesmodtagere fordeler sig i henseende til beskæftigel-
sespotentiale.

Jobcentrene har i dag pligt til at matchvurdere starthjælps-
og kontanthjælpsmodtagere, mens der for introduktionsydel-
sesmodtagere, dvs. udlændinge omfattet af et integrations-
program, ikke består nogen pligt hertil.

Det foreslås derfor, at integrationsloven ændres, således at
matchvurdering af personer omfattet af et integrationspro-
gram fremover bliver pligtmæssig.

Som led i satspuljeinitiativet skal der i øvrigt for kontant-
hjælpsmodtagere i målgruppen, som en del af jobplanen ind-
gås en kontrakt med jobcenteret om fælles mål for den vide-
re indsats, herunder hvilken social indsats og hvilke initiati-
ver i forhold til sundhedssystemet, der skal iværksættes for
at personen kommer væk fra passiv forsørgelse. For kon-
tanthjælpsmodtagere, som er omfattet af en integrationskon-
trakt, bliver kontrakten en integreret del af integrationskon-
trakten og skal tage samme hensyn som nævnt ovenfor. For
andre kontanthjælpsmodtagere vil denne indsats blive ud-
møntet administrativt med hjemmel i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats § 21, stk. 2, og § 31.

Som konsekvens af forslaget om at afskaffe introdukti-
onsydelsen foreslås det samtidig, at grundtilskuddet efter in-
tegrationsloven nedjusteres tilsvarende. Det månedlige
grundtilskud foreslås på den baggrund nedjusteret til 2.481
kr. (2012-niveau).

Forslaget indebærer en forenkling af finansieringen på
området, idet grundtilskuddet efter integrationsloven frem-
over ikke skal modregnes i budgetgarantien. Dette vil sikre
en større gennemskuelighed i finansieringen.

Forslaget indebærer således ikke væsentlige ændringer af
finansieringsbestemmelserne i lov om aktiv socialpolitik,
men nødvendiggør en ændring af integrationslovens bestem-
melse om refusion af udgifter til introduktionsydelse og en
nedjustering af grundtilskuddet.

Bekendtgørelse nr. 807 af 28. juni 2011 om opgørelse af
den kommunale budgetgaranti vil blive ændret i overens-
stemmelse hermed.
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2.6. Konsekvensændringer som følge af forslaget

2.6.1. Lov om aktiv socialpolitik
På baggrund af forslaget om, at introduktionsydelsen af-

skaffes, og at de personer, der tidligere havde ret til intro-
duktionsydelse, nu får ret til kontanthjælp efter reglerne i
lov om aktiv socialpolitik, skal der foretages konsekvensæn-
dringer i denne lov.

Der er ikke i forbindelse med konsekvensændringerne til-
tænkt ændringer af de rettigheder og pligter, som personer,
der er omfattet af et integrationsprogram, og som fremover
vil modtage kontanthjælp, i dag er omfattet af. Der vil end-
videre ikke ske ændringer i forhold til opfølgning på, om
persongruppen opfylder betingelserne for at modtage ydel-
sen, da reglerne om rådighed og sanktion for personer, der
modtager introduktionsydelse og personer, der modtager
kontant- og starthjælp allerede i dag er harmoniseret.

Det betyder, at for alle kontanthjælpsmodtagere, herunder
personer, der er omfattet af et integrationsprogram efter in-
tegrationsloven, skal de grundlæggende betingelser for at
kunne blive berettiget til hjælp fortsat være opfyldt. De skal
have været udsat for ændringer i deres forhold fx sygdom.
Herudover skal en ansøger om kontanthjælp på grund af æn-
dringen i sine forhold ikke kunne skaffe det nødvendige til
sin egen eller familiens forsørgelse, og behovet må ikke
kunne dækkes igennem andre ydelser.

Når en person modtager kontanthjælp, skal pågældende
udnytte sine arbejdsmuligheder aktivt. Det betyder, at perso-
nen skal opfylde sin forpligtigelse til at stå til rådighed ved
at tage imod rimelige tilbud om arbejde eller tilbud efter lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsloven og
deltage i jobsamtaler m.v.. Endelig skal personer, der alene
har ledighed som problem tilmelde sig som arbejdssøgende,
lægge sit cv i Jobnet og bekræfte sin tilmelding som arbejds-
søgende hver 7. dag.

Hvis personen ikke overholder sin pligt til at udnytte sine
arbejdsmuligheder aktivt, og der ikke er en rimelig grund til
dette, skal kommunen træffe afgørelse om en sanktion. Det
kan dreje sig om en periodesanktion, hvis personen udebli-
ver fra samtaler eller tilbud uden rimelig grund. I denne si-
tuation foretager kommunen fradrag i hjælpen for de dage,
hvor personen udebliver fra tilbuddet eller samtalen. Hvis en
person fx ophører i ordinært arbejde uden rimelig grund el-
ler ikke giver meddelelse om sygdom, når personen skal
starte i tilbud, skal kommunen træffe afgørelse om en punkt-
sanktion. Det indebærer, at kontanthjælpen nedsættes med et
fast beløb afhængigt af om personen modtager hjælp på
voksensats eller ungesats.

Endelig kan kommunen træffe afgørelse om, at hjælpen
ophører, hvis en person uden rimelig grund afviser et rime-
ligt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller
en eller flere dele af integrationsprogrammet, eller hvis per-
sonen uden rimelig grund har gentagne udeblivelser fra til-
buddet eller en eller flere dele af integrationsprogrammet,
og udeblivelserne har et så betydeligt omfang, at det kan si-

destilles med en afvisning af tilbuddet eller integrationspro-
grammet.

Ved sanktion i form af ophør af hjælpen, ophører hjælpen
tilsvarende hos ægtefællen. Personen og dennes eventuelle
ægtefælle kan igen få hjælp, når de deltager i det tilbud, som
kommunen stiller til rådighed.

Endelig vil en person, der er omfattet af et integrations-
program i samme omfang som kontanthjælpsmodtagere
kunne blive mødt af et krav om tilbagebetaling af ydelsen,
fx hvis personen ikke har opfyldt sin oplysningspligt ved ik-
ke at have oplyst kommunen om, at pågældende har arvet.
Konsekvensen af, at denne persongruppe nu vil modtage
kontanthjælp er, at eventuelle tilbagebetalingskrav skal
fremsættes efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik. Ind-
holdsmæssigt vil der ikke være tale om en ændring i forhold
til gældende ret, da tilbagebetalingsreglen i integrationslo-
ven henviser til reglerne i lov om aktiv socialpolitik.

Endvidere fremgår reglen om kommunernes ret til statsre-
fusion for udgifter til personer, som modtager kontanthjælp,
og er omfattet af et integrationsprogram efter integrationslo-
ven, af lov om aktiv socialpolitik. Staten yder fortsat 50 pct.
refusion til kommunerne for udgifter til hjælp for denne
gruppe.

Endvidere foreslås det, at reglen om, at der ikke kan ydes
refusion af kommunens udgifter til introduktionsydelse til
sygeopfølgning, hvis kommunen ikke har vurderet, om der
skal udarbejdes en sygeopfølgningsplan eller ikke har fulgt
op på sygeopfølgningsplanen rettidigt, som en konsekvens
af ændringen af integrationsloven flyttes til lov om aktiv so-
cialpolitik.

2.6.2. Integrationsloven
Ophævelsen af integrationslovens regler om introdukti-

onsydelse kræver bl.a. som følge af den udstrakte parallelitet
mellem ydelsesreglerne i lov om aktiv socialpolitik og inte-
grationsloven, at der gennemføres en række konsekvensæn-
dringer af teknisk karakter uden betydning for den enkelte
ydelsesmodtagers retsstilling.

2.6.3. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og i lov om
ansvaret for og styringen af den aktiv beskæftigelsesindsats

Som konsekvens af, at starthjælpen og introduktionsydel-
se foreslås afskaffet, og personerne i stedet vil få kontant-
hjælp, foreslås, at starthjælp og introduktionsydelse udgår af
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og i lov om ansvaret
for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Mål-
grupperne, der efter gældende regler omfatter både kontant-
og starthjælpsmodtagere samt i nogle tilfælde modtagere af
introduktionsydelse, vil herefter være personer, der modta-
ger kontanthjælp efter lov om en aktiv social politik bortset
fra kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af integrations-
programmet efter integrationsloven. Enkelte steder er start-
hjælp og introduktionsydelse bibeholdt. Det gælder de ste-
der, hvor der er krav om forudgående ledighed, og hvor de
to ydelser kan tælle med ved opgørelse af kravet. Eksempel-
vis den særlige løntilskudsordning for personer over 55 år,
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hvor der er et krav om, at personen i en forudgående periode
på mindst 12 måneder skal have modtaget kontanthjælp,
starthjælp eller introduktionsydelse. Når behovet for at kun-
ne medregne starthjælp og introduktionsydelse udløber, vil
reglerne blive ophævet.

2.6.4. Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til
kommuner

Som følge af afskaffelsen af introduktionsydelsen, skal
der foretages en konsekvensændring, således at introdukti-
onsydelse ikke længere fremgår af bestemmelsen.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det
offentlige

De økonomiske og administrative konsekvenser for det
offentlige af at afskaffe de lave forsørgelsesydelser omfatter
afskaffelse af starthjælpen, introduktionsydelse, loft over
kontanthjælpen samt 225 timers reglen. I forbindelse med
afskaffelse af loftet over kontanthjælpen afskaffes også det
høje timefradrag samt »500-kroners-nedsættelsen«. I forbin-
delse med afskaffelse af introduktionsydelse og starthjælp
afskaffes tillige beskæftigelsestillægget i forbindelse med
aktivering i form af virksomhedspraktik for starthjælps- og
introduktionsydelsesmodtagere.

De samlede økonomiske konsekvenser af dette lovforslag
er offentlige merudgifter i 2012 på 553 mio. kr. stigende til
657 mio. kr. (2012 pl. ) i 2015, jf. tabel 14, der viser de sam-
lede offentlige udgifter ved afskaffelse af de lave ydelser.

Heraf skønnes for 2012 nettomerudgifter for kommunerne
på 551 mio. kr. og nettomerudgifter for staten på 2 mio. kr.

Afskaffelse af særordningerne på kontanthjælpsområdet –
starthjælpen (inklusiv introduktionsydelse), kontanthjælps-
loftet samt timereglen – skønnes samlet at reducere den
strukturelle beskæftigelse med i størrelsesordenen
2.000-3.000 fuldtidspersoner.

Effekten af ophævelsen kan være mindre på helt kort sigt,
fordi det kan tage tid, før ændringen får fuld gennemslag på
de berørte personers adfærd.

3.1. Afskaffelse af starthjælp
Forslaget skønnes at medføre en årlig merudgift på 206

mio. kr. i 2012. Der forventes således i 2012 at være ca.
3.950 helårspersoner, der i gennemsnit vil modtage ca.
4.370 kr. mere i hjælp pr. måned ved afskaffelse af start-
hjælp. Merudgiften skønnes at stige til 250 mio. kr. i 2015
som følge af en stigning i antallet af ydelsesmodtagere.

Kommunerne finansierer 70 procent af udgifterne til per-
soner på passiv starthjælp, 70 procent af udgifterne til perso-
ner i øvrige vejlednings- og opkvalificeringstilbud og 50
procent af udgifterne til personer i ordinær uddannelse og i
virksomhedspraktik. På grundlag af fordelingen af start-
hjælpsmodtagere på passiv og aktiv hjælp er kommunernes
gennemsnitlige andel af udgifterne til starthjælp beregnet til
67 procent. Udgifter til starthjælp er omfattet af budgetga-
rantien.

Tabel 1. Økonomiske konsekvenser af afskaffelse af starthjælp fordelt på stat og kommune - merudgift

Mio. kr., 2012-priser 2012 2013 2014 2015
Stat 68,1 71,3 78,2 82,5
Kommuner 138,3 144,8 158,7 167,4
I alt 206,4 216,1 236,9 249,9

3.2. Afskaffelse af det såkaldte loft over kontanthjælpen
Forslaget skønnes at medføre en årlig merudgift til bolig-

støtte på 49 mio. kr. Der forventes desuden en årlig merud-
gift på 8 mio. kr. til særlig støtte.

Der skønnes således at være ca. 5.230 helårspersoner, som
ved afskaffelse af loftet gennemsnitligt vil modtage ca. 770
kr. mere om måneden i boligstøtte. Det forudsættes desuden,
at ca. 950 personer gennemsnitligt vil få ca. 725 kr. mere i
særlig støtte ved afskaffelse af loftet.

Kommunerne finansierer 50 procent af udgifterne til bo-
ligstøtte og skønnes at finansiere 67 procent af udgifterne til
særlig støtte. Finansieringsandelen på 67 procent til merud-
giften til særlig støtte er beregnet på grundlag af fordelingen
af de berørte loftspersoner på henholdsvis passiv og aktiv
kontanthjælp. Udgifter til boligstøtte er omfattet af det udvi-
dede totalbalanceprincip (DUT), og udgifter til særlig støtte
er omfattet af budgetgarantien.

Tabel 2. Økonomiske konsekvenser af afskaffelse af »loftet over kontanthjælp« fordelt på stat og kommune – bolig-
støtte - merudgift

Mio. kr., 2012-priser 2012 2013 2014 2015
Stat 24,5 24,5 24,5 24,5
Kommuner 24,5 24,5 24,5 24,5
I alt 49 49 49 49
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Tabel 3. Økonomiske konsekvenser af afskaffelse af loft over kontanthjælp fordelt på stat og kommune – særlig støtte
- merudgift

Mio. kr., 2012-priser 2012 2013 2014 2015
Stat 2,6 2,6 2,6 2,6
Kommuner 5,4 5,4 5,4 5,4
I alt 8,0 8,0 8,0 8,0

3.3. Afskaffelse af den såkaldte 500-kroners-nedsættelse
Forslaget skønnes at medføre en årlig merudgift på 80

mio. kr. i 2012 og hvert af årene frem til 2015. Afskaffelse
af »500-kroners-nedsættelsen« skønnes at omfatte ca. 7.800
helårspersoner. Ægtepar vil med afskaffelsen af reglen mod-

tage to gange 653 kr. mere om måneden. Kommunerne
skønnes på grundlag af fordelingen af de berørte personer af
loft over kontanthjælpen på henholdsvis passiv og aktiv
kontanthjælp at finansiere ca. 67 procent af merudgifterne.
Udgifter til kontanthjælp er omfattet af budgetgarantien.

Tabel 4. Økonomiske konsekvenser af afskaffelse af ’500-kroners-nedsættelsen’ fordelt på stat og kommune - merud-
gift

Mio. kr., 2012-priser 2012 2013 2014 2015
Stat 26,4 26,4 26,4 26,4
Kommuner 53,6 53,6 53,6 53,6
I alt 80,0 80,0 80,0 80,0

3.4. Afskaffelse af 225 timers reglen
Forslaget skønnes at medføre en årlig merudgift på 70

mio. kr. Der skønnes at være ca. 400 gifte personer, der bli-
ver berettiget til kontanthjælp svarende til 10.335 kr. eller
14.761 kr. om måneden. Kommunerne skønnes på grundlag

af fordelingen af de berørte personer på loft over kontant-
hjælp på henholdsvis passiv og aktiv kontanthjælp at finan-
siere ca. 67 procent af merudgifterne. Udgifter til kontant-
hjælp er omfattet af budgetgarantien.

Tabel 5. Økonomiske konsekvenser af afskaffelse af 225 timers reglen fordelt på stat og kommune - merudgift

Mio. kr., 2012-priser 2012 2013 2014 2015
Stat 23,1 23,1 23,1 23,1
Kommuner 46,9 46,9 46,9 46,9
I alt 70,0 70,0 70,0 70,0

3.5. Afskaffelse af den lave introduktionsydelse
Forslaget skønnes at medføre en merudgift på 285 mio. kr.

i 2012. Der forventes i 2012 at være ca. 5.335 helårsperso-
ner, der i gennemsnit vil modtage ca. 4.500 kr. mere pr. må-
ned som følge af afskaffelse af introduktionsydelsen. Antal-

let af helårspersoner skønnes at udgøre ca. 6.055 i 2013, ca.
6.440 i 2014 og ca. 6.415 i 2015. Merudgifterne skønnes på
dette grundlag af udgøre 324 mio. kr. i 2013, 344 mio. kr. i
2014 og 343 mio. kr. i 2015. Merudgifterne finansieres med
50 procent af kommunerne.

Tabel 6. Økonomiske konsekvenser af afskaffelse af introduktionsydelse fordelt på stat og kommune - merudgift

Mio. kr., 2012-priser 2012 2013 2014 2015
Stat 142,6 161,9 172,2 171,6
Kommuner 142,6 161,9 172,2 171,6
I alt 285,3 323,8 344,4 343,2

3.6. Afskaffelse af det høje timefradrag
Forslaget skønnes på grundlag af oplysninger fra Kommu-

nedatas kontanthjælpsregister at medføre en årlig mindreud-
gift på ca. 50 mio. kr. som følge af, at timefradraget falder
fra 36,54 kr. til 14,99 kr. (2012 niveau). Der har i 2011 frem
til medio august 2011 været ca. 3.700 personer, der i 2011

fik det høje timefradrag på 36,54 kr. Kommunerne skønnes
på grundlag af fordelingen af de berørte personer på loft
over kontanthjælp på henholdsvis passiv og aktiv kontant-
hjælp at finansiere ca. 67 procent af mindreudgifterne. Ud-
gifter til kontanthjælp er omfattet af budgetgarantien.

Tabel 7. Økonomiske konsekvenser af afskaffelse af det høje timefradrag fordelt på stat og kommune - merudgift
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Mio. kr., 2012-priser 2012 2013 2014 2015
Stat -16,5 -16,5 -16,5 -16,5
Kommuner -33,5 -33,5 -33,5 -33,5
I alt -50,0 -50,0 -50,0 -50,0

3.7. Afskaffelse af beskæftigelsestillæg til modtagere af
starthjælp og introduktionsydelse

Forslaget skønnes at medføre en årlig mindreudgift på ca.
30 mio. kr. årligt frem til 2015. Mindreudgiften er beregnet
på grundlag af oplysninger fra Kommunedatas kontant-
hjælpsregister om udgifter i 2011 frem til medio august må-
ned og opregnet til helårsbeløb. Der var frem til medio au-

gust ca. 2.200 personer på enten starthjælp eller introdukti-
onsydelse, der fik beskæftigelsestillæg på 14,99 kr. pr. time.
Kommunerne finansierer 50 procent af udgifterne til intro-
duktionsydelse eller starthjælp i virksomhedspraktik. Udgif-
ter til starthjælp og introduktionsydelse er omfattet af bud-
getgarantien.

Tabel 8. Økonomiske konsekvenser af afskaffelse af beskæftigelsestillæg fordelt på stat og kommune - merudgift

Mio. kr., 2012-priser 2012 2013 2014 2015
Stat -15 -15 -15 -15
Kommuner -15 -15 -15 -15
I alt -30 -30 -30 -30

3.8. Økonomiske konsekvenser som følge af, at staten skal
finansiere 2/3 af ATP-bidraget, når personerne kommer på
kontanthjælp i stedet for på starthjælp eller
introduktionsydelse

Forslaget skønnes at medføre en statslig merudgift på ca.
12 mio. kr. i 2012 stigende til 14,5 mio. kr. i 2015 som følge
af, at starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere overgår

til kontanthjælp og skal betale ATP, hvis de modtager vok-
sensats og har modtaget kontanthjælp i mindst ½ år. Staten
bidrager med 2/3 af ATP-bidraget svarende til 180 kr. pr.
måned. Kontanthjælpsmodtagerne betaler selv 1/3 af bidra-
get. Der skønnes at være ca. 5.500 flere helårspersoner i
2012 stigende til ca. 6.600 i 2015, som skal betale ATP-bi-
drag, når starthjælpen og introduktionsydelsen afskaffes.

Tabel 9. Økonomiske konsekvenser af, at ydelsesmodtagerne skal betale ATP, når de går fra starthjælp eller intro-
duktionsydelse til kontanthjælp

Mio. kr., 2012-priser 2012 2013 2014 2015
Stat 12,0 13,2 14,2 14,5
Kommuner 0,0 0,0 0,0 0,0
I alt 12,0 13,2 14,2 14,5

3.9. Omlægning af grundtilskuddet
Kommunerne kan fremover hjemtage refusion for den ud-

videde personkreds i lov om aktiv socialpolitik efter regle-
rne for kontanthjælpsmodtagere. Dermed bortfalder den
sammenhæng, der tidligere var mellem grundtilskuddet, jf.
integrationslovens § 45, stk. 4, og introduktionsydelsen. På
baggrund heraf foretages en nedjustering af grundstilskuddet
med 38 pct. svarende til den del af tilskuddet, som vedrører
introduktionsydelsen, således at grundtilskuddet fremover
ikke skal modregnes i budgetgarantien.

Grundtilskuddet udgør ca. 48.000 kr. årligt pr. udlænding
omfattet af integrationsprogrammet. Nedjustering af grund-

tilskuddet indebærer, at kommunerne fremover vil modtage
18.240 kr. mindre årligt pr. udlænding omfattet af integrati-
onsprogrammet. Dette vil dog blive modsvaret af en merind-
tægt for kommunerne via budgetgarantien. Omlægning af
grundtilskuddet er således udgiftsneutral for det offentlige
set under ét.

Det skønnes, at ca. 14.000 helårspersoner er omfattet af
integrationsprogrammet i årene 2012-2015. Endvidere skøn-
nes det, at kommunerne hjemtager 95 pct. af grundtilskud-
dene.

Tabel 10. Økonomiske konsekvenser af nedjustering af grundtilskud i integrationsloven fordelt på stat og kommune

Mio. kr., 2012-priser 2012 2013 2014 2015
Stat - 240,9 - 244,4 -241,4 -238,5
Kommuner 240,9 244,4 241,4 238,5
I alt 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.10. Afledte konsekvenser på boligstøtte
Der skønnes at blive offentlige mindreudgifter til bolig-

støtte på ca. 50 mio. kr. årligt til forsørgere som følge af
henholdsvis afskaffelse af starthjælp og den lave introdukti-
onsydelse (-30 mio. kr.), afskaffelse af 450 timers reglen

(-10 mio. kr.), afskaffelse af »500-kroners-nedsættelsen«
(-15 mio. kr.), og afskaffelse af det høje timetillæg (5 mio.
kr.). Kommunerne finansierer 50 procent af udgifterne til
boligstøtte. Udgifter til boligstøtte er omfattet af det udvide-
de totalbalanceprincip (DUT).

Tabel 11. Afledte økonomiske konsekvenser på boligstøtte ved afskaffelse af de lave ydelser fordelt på stat og kommu-
ne - merudgift

Mio. kr., 2012-priser 2012 2013 2014 2015
Stat -25,0 -25,0 -25,0 -25,0
Kommuner -25,0 -25,0 -25,0 -25,0
I alt -50,0 -50,0 -50,0 -50,0

3.11. Afledte konsekvenser vedrørende.
daginstitutionsbetaling

Der skønnes at blive offentlige mindreudgifter til daginsti-
tutionsbetaling på ca. 25 mio. kr. årligt som følge af hen-
holdsvis afskaffelse af starthjælp, den lave introduktions-
ydelse, afskaffelse af »500-kroners-nedsættelse« og afskaf-
felse af 450 timers reglen. Den samlede mindreudgift som

følge af disse 3 forslag er ca. 40 mio. kr., hvis alle berørte
børn i alderen 0-9 år er i pasningstilbud. Det forudsættes, at
de samlede mindreudgifter udgør 62 procent af 40 mio. kr.,
svarende til ca. 25 mio. kr. i 2012. Kommunerne finansierer
100 procent af udgifterne til daginstitution. Kommunernes
udgifter til daginstitution er omfattet af det udvidede totalba-
lanceprincip (DUT).

Tabel 12. Afledte økonomiske konsekvenser på forældres daginstitutionsbetaling ved afskaffelse af de lave ydelser
fordelt på stat og kommune - merudgift

Mio. kr., 2012-priser 2012 2013 2014 2015
Stat 0,0 0,0 0,0 0,0
Kommuner -25 -25,0 -25,0 -25,0
I alt -25 -25,0 -25,0 -25,0

3.12. Administrative konsekvenser
I forbindelse med indførelse af de lave ydelser (starthjælp,

loft over kontanthjælpen og 300/450/225 timers reglen) blev
der udelukkende givet kommunerne kompensation for mer-
udgifter til administration ved indførelse af loft over kon-

tanthjælpen i 2003/2004. Kommunerne fik i forbindelse med
indførelse af loft over kontanthjælpen 2,4 mio. kr. (2 mio.
kr. i 2003 pl. svarende til 2,4 mio. kr. i 2012 pl. ), som nu
afgives til staten.

Tabel 13. Administrative konsekvenser af afskaffelse af de lave ydelser fordelt på stat og kommune - merudgift

Mio. kr., 2012-priser 2012 2013 2014 2015
Stat 0 0,0 0,0 0,0
Kommuner -2,4 -2,4 -2,4 -2,4
I alt -2,4 -2,4 -2,4 -2,4

3.13. Samlede økonomiske konsekvenser af afskaffelsen af
de lave ydelser

Tabel 14. Samlede offentlige udgifter ved afskaffelse af de lave ydelser

Mio. kr., 2012 pl. 2012 2013 2014 2015
1. Starthjælp 206,4 216,1 236,9 249,9
2. Loft - boligstøtte 49,0 49,0 49,0 49,0
3. Loft – særlig støtte 8,0 8,0 8,0 8,0
4. »500-kroners-nedsættelsen« 80,0 80,0 80,0 80,0
5. 225 timers reglen 70,0 70,0 70,0 70,0
6. Introduktionsydelse 285,4 323,8 344,4 343,2
7. Højt timefradrag -50,0 -50,0 -50,0 -50,0
8. Beskæftigelsestillæg -30,0 -30,0 -30,0 -30,0
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9. ATP-bidrag 12,0 13,2 14,2 14,5
10. Nedjustering af grundtilskud 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Afledte konsekvenser for boligstøtte -50,0 -50,0 -50,0 -50,0
12. Afledt konsekvenser for daginstitutionsbe-
taling

-25,0 -25,0 -25,0 -25,0

13. Administrative konsekvenser -2,4 -2,4 -2,4 -2,4
14. Offentlig merudgift i alt 553,3 602,6 645,0 657,1

Tabel 15. Samlede økonomiske konsekvenser af lovforslaget fordelt på stat og kommune - merudgift

Mio. kr., 2012 pl. 2012 2013 2014 2015
Stat i alt 2,0 22,1 43,3 50,2
Kommuner i alt 551,3 580,5 601,8 607,0
Heraf:
DUT -27,9 -27,9 -27,9 -27,9
Budgetgaranti 579,2 608,4 629,7 634,9
Stat og kommune i alt 553,3 602,6 645,0 657,1

De økonomiske konsekvenser skal forhandles med de
kommunale parter.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for
erhvervslivet m.v.

Forslaget har ingen konsekvenser for erhvervslivet.

5. Administrative konsekvenser for borgerne
Afskaffelsen vil bevirke, at borgerne har færre regler at

skulle forholde sig til.

6. Miljømæssige konsekvenser
Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

7. Forholdet til EU-retten
Forslaget har ingen EU-retlige konsekvenser.

8. Hørte myndigheder og organisationer
Forslaget bliver sendt i ekstern høring samtidig med frem-

sættelsen af lovforslaget:

Advokatrådet, Amnesty International, Ankestyrelsen, Be-
skæftigelsesrådet, Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg,
Center for ligebehandling af Handicappede, Dannerhuset,
Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Dansk Flygt-
ningehjælp, Dansk Industri, Danske Regioner, Dansk Rets-
politisk Forening, Dansk Røde Kors, Dokumentations- og
Rådgivningscentret om Racediskrimination, Dansk Social-
rådgiverforening, De Samvirkende Invalideorganisationer,
Det Centrale Handicapråd, FOA – Foreningen af Offentligt
Ansatte, Foreningen af socialchefer i Danmark, Foreningen
af Statsforvaltningsdirektører, Foreningen af Statsforvalt-
ningsjurister, Forsvarsarbejdernes Landsorganisation, Frivil-
lig Rådet, Institut for Menneskerettigheder, Indvandrerråd-
givningen, Kommunernes Landsforening, Landsorganisatio-
nen i Danmark, Rehabiliterings- og Forskningscentret for
Torturofre, Retssikkerhedsfonden, Rigsrevisionen, Rådet for
Socialt Udsatte, Rådet for Etniske Minoriteter, UNHCR og
Ægteskab Uden Grænser.

9. Sammenfattende skema

Positive konsekvenser/
Mindreudgifter

Negative konsekvenser/
Merudgifter

Økonomiske konsekvenser for staten, re-
gioner, kommuner og arbejdsløshedskas-
serne

Stat
2012 297,4 mio. kr.
2013 300,9 mio. kr.
2014 297,9 mio. kr.
2015 295,0 mio. kr.

Stat
2012 299,4 mio. kr.
2013 323,0 mio. kr.
2014 341,2 mio. kr.
2015 345,2 mio. kr.

Kommuner
2012 98,5 mio. kr.
2013 98,5 mio. kr.
2014 98,5 mio. kr.
2015 98,5 mio. kr.

Kommuner
2012 652,2 mio. kr.
2013 681,4 mio. kr.
2014 702,7 mio. kr.
2015 707,9 mio. kr.
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Administrative konsekvenser for staten,
regioner, kommuner og arbejdsløsheds-
kasserne

Stat
2012 0 mio. kr.
2013 0 mio. kr.
2014 0 mio. kr.
2015 0 mio. kr.

Stat
2012 0 mio. kr.
2013 0 mio. kr.
2014 0 mio. kr.
2015 0 mio. kr.

Kommuner
2012 2,4 mio. kr.
2013 2,4 mio. kr.
2014 2,4 mio. kr.
2015 2,4 mio. kr.

Kommuner
2012 0 mio. kr.
2013 0 mio. kr.
2014 0 mio. kr.
2015 0 mio. kr.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at per-

soner, der tidligere modtog introduktionsydelse, nu er om-
fattet af reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpoli-
tik.

Efter den gældende § 1, stk. 2, 2. pkt. skal modtageren af
hjælp og dennes ægtefælle efter evne udnytte og udvikle de-
res arbejdsevne, herunder ved at tage imod arbejde eller til-
bud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Efter gældende regler i integrationslovens § 26 skal en
modtager af introduktionsydelse allerede i dag tage imod til-
bud om arbejde og tilbud i medfør af integrationsprogram-
met efter integrationsloven.

Efter den foreslåede ændring til § 1, stk. 2, 2. pkt., omfat-
tes personer, der tidligere modtog introduktionsydelse, nu af
reglen. Det betyder, at en person, der er omfattet af et inte-
grationsprogram efter integrationsloven, skal udnytte og ud-
vikle sin arbejdsevne ved at tage mod tilbud om arbejde el-
ler tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrati-
onsloven.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.5., og 2.6.1.

Til nr. 2 og 3
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at per-

soner, der tidligere modtog introduktionsydelse, nu er om-
fattet af reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpoli-
tik.

En modtager af kontanthjælp eller introduktionsydelse,
som opholder sig i udlandet kan som udgangspunkt ikke
modtage hjælp, jf. § 5, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik og
efter integrationslovens § 25, stk. 2. Det fremgår af integra-
tionslovens § 25, stk. 2, at § 5, stk. 2 og 3, i lov om aktiv
socialpolitik også finder anvendelse for personer, der modta-
ger introduktionsydelse. Kommunen kan, jf. § 5, stk. 2, i lov
om aktiv socialpolitik, i særlige tilfælde tillade, at retten til
hjælp bevares under ophold i udlandet. Det kan bl.a. være,
hvis der foreligger særlige forhold fx besøg hos en nær pårø-
rende, der er alvorligt syg. Det er dog en betingelse for at
bevare retten til hjælpen i udlandet, at opholdet ikke hindrer,

at modtageren kan opfylde de almindelige betingelser for
hjælp, herunder at den pågældende kan tage imod tilbud ef-
ter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i med-
før af integrationsprogrammet efter integrationsloven.

Efter den foreslåede ændring af § 5, stk. 2, nr. 1 og § 5,
stk. 3, omfattes personer, der tidligere modtog introduktions-
ydelse, nu af reglen.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.5., og 2.6.1.

Til nr. 4
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at

starthjælpen ophæves.
Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt

2.1., og til bemærkningerne til § 1, nr. 12.

Til nr. 5 og 6
Der er tale om konsekvensændringer som følge af, at per-

soner, der tidligere modtog introduktionsydelse, nu er om-
fattet af reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpoli-
tik.

Efter den foreslåede ændring af § 8, stk. 2, 1. pkt., kan del-
tagelse i tilbud i medfør af integrationsprogrammet i integra-
tionsloven anvendes til at opfylde behovet for hjælp til per-
soner, der er omfattet af integrationsprogrammet, og som
alene har ledighed som problem. For andre kontanthjælps-
modtagere gælder, at behovet for hjælp kan opfyldes ved an-
vendelse af tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats.

Efter den foreslåede ændring til § 8, stk. 2, 2. pkt., og § 8,
stk. 3, er der indsat en henvisning til den foreslåede bestem-
melse i integrationslovens § 20 c, jf. lovforslagets § 2, nr. 7,
vedrørende matchvurdering af personer, der er omfattet af
integrationsprogrammet, og som modtager kontanthjælp.

Kommunerne får således pligt til at foretage en matchvur-
dering af personer, der er omfattet af et integrationsprogram
efter integrationsloven, i lighed med hvad der allerede gæl-
der for personer, der modtager kontanthjælp.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.5., og 2.6.1 samt til bemærkningerne til § 2, nr. 7.

Til nr. 7 og 8
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Der er tale om konsekvensændringer som følge af, at per-
soner, der tidligere modtog introduktionsydelse, nu er om-
fattet af reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpoli-
tik.

Efter den foreslåede ændring til § 8 a, stk. 1, er der indsat
en henvisning til integrationslovens § 26 a, stk. 1, hvor det
fremgår, at en person, der er omfattet af integrationspro-
grammet, skal tilmelde sig som arbejdssøgende på Jobnet.

Efter integrationslovens § 26, stk. 1, skal en modtager af
introduktionsydelse, som alene har ledighed som problem
bekræfte sin tilmelding som arbejdssøgende hver 7. dag. Det
samme krav gælder for personer, der modtager kontant-
hjælp, jf. § 8 a, stk. 2.

Det foreslås, at der indsættes en henvisning i § 8 a, stk. 2,
til integrationslovens § 26, stk. 1, hvor reglerne om bekræf-
telse af tilmelding fremgår samt til den foreslåede ændring,
hvorefter der er indsat et nyt punktum i integrationslovens
§ 26 a, stk. 1, jf. lovforslagets § 2, nr. 18, som henviser til
§ 11, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, således
at de regler, som beskæftigelsesministeren fastsætter om til-
melding og afmelding af kontanthjælpsmodtagere, der alene
har ledighed som problem, også omfatter personer, der er
omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven.

Med konsekvensændringen sker ikke en indholdsmæssig
ændring af de regler, som tidligere var gældende for perso-
ner, der modtog introduktionsydelse.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.5., og 2.6.1.

Til nr. 9
Der er tale om konsekvensændringer som følge af, at per-

soner, der tidligere modtog introduktionsydelse, nu er om-
fattet af reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpoli-
tik.

Efter de gældende regler om opfølgning i integrationslo-
vens § 20, skal kommunalbestyrelsen følge op på integrati-
onskontrakten mindst hver 3 måned.

Det foreslås, at opfølgningen på beskæftigelsesindsatsen
for denne persongruppe, som hidtil skal foregå efter integra-
tionslovens § 20, jf. den foreslåede ændring af § 10, stk. 1,
4. pkt., og § 10, stk. 2, 3. pkt.

Der ændres således ikke på opfølgningen af, om personen
fortsat opfylder betingelserne for at modtage hjælp for den-
ne persongruppe

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.5., og 2.6.1.

Til nr. 10
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at

starthjælpen ophæves.
Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt

2.1., og til bemærkningerne til § 1, nr. 12.

Til nr. 11
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at per-

soner, der tidligere modtog introduktionsydelse, nu er om-
fattet af reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpoli-
tik.

Efter den foreslåede ændring af § 11, stk. 1, fremgår det
nu, at hjælpen kan ydes i form af kontanthjælp, tilbud efter
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og tilbud i medfør af
integrationsprogrammet efter integrationsloven.

Det medfører, at personer, der er omfattet af et integrati-
onsprogram efter integrationsloven fra lovens ikrafttræden,
kan få dækket deres behov for forsørgelse i form af kontant-
hjælp og tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter in-
tegrationsloven, fx tilbud om ansættelse med løntilskud. Det
samme gør sig gældende for de øvrige kontanthjælpsmodta-
gere, som er omfattet af lov om aktiv socialpolitik, da de
kan få opfyldt deres behov for forsørgelse gennem kontant-
hjælp og tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Personer, der er omfattet af integrationsprogrammet, og
som nu kan modtage kontanthjælp, vil endvidere skulle op-
fylde betingelserne i § 11, stk. 2, for at blive berettiget til
kontanthjælp i lighed med de øvrige kontanthjælpsmodtage-
re. Det betyder, at personen skal have været ude for ændrin-
ger i sine forhold (en såkaldt social begivenhed), hvilket en
person efter gældende praksis bl.a. anses for at opfylde, hvis
pågældende er kommet til Danmark fra et andet land, er
rejst fra sit forsørgelsesgrundlag og har lovligt ophold i
Danmark. En person, der er omfattet af integrationspro-
grammet, skal endvidere opfylde betingelserne om, at perso-
nen ikke kan skaffe det nødvendige til sin egen eller sin fa-
milies forsørgelse, og behovet kan ikke dækkes gennem an-
dre ydelser, for at blive berettiget til kontanthjælp.

Dette indebærer, at de berørte personer ikke skal opfylde
yderligere betingelser for at få kontanthjælp, end de hidtil
har skullet opfylde for at få introduktionsydelse.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.5., og 2.6.1.

Til nr. 12
Det følger af den gældende § 11, stk. 3-7, at adgangen til

at modtage kontanthjælp er betinget af, at ansøgeren har op-
holdt sig de sidste 7 ud af 8 år i Danmark (opholdskravet).

Ligeledes gælder der et beskæftigelseskrav, der betyder, at
personer udover at skulle opfylde opholdskravet, skal have
haft 2 år og 6 måneders fuldtidsbeskæftigelse før, at de kan
overgå til kontanthjælp. Bestemmelsen finder alene anven-
delse på personer, der efter den 1. juli 2006 er indrejst i
Danmark, og får således først virkning fra den 1. juli 2013.

Efter den foreslåede ændring af § 11, stk. 3-7, ophæves
disse bestemmelser, således at alle, hvis de har lovligt op-
hold i Danmark, får ret til kontanthjælp, hvis betingelserne i
den gældende § 11, stk. 2 er opfyldt.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.1., og bemærkningerne til § 1, nr. 11.
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Til nr. 13
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at per-

soner, der tidligere modtog introduktionsydelse, nu er om-
fattet af reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpoli-
tik.

Efter de gældende regler i § 12 i lov om aktiv socialpolitik
og efter integrationslovens § 23 a, stk. 6, kan personer, der
deltager i uddannelse, ikke modtage kontanthjælp eller in-
troduktionsydelse medmindre uddannelsen er givet som et
tilbud.

Der kan dog i særlige situationer udbetales kontanthjælp
og introduktionsydelse til en person under uddannelse, som
ikke gives som tilbud.

Efter den foreslåede ændring af § 12, stk. 1, henvises der
til integrationslovens § 23 a, stk. 6, således at personer, der
er omfattet af integrationsprogrammet, kan modtage kon-
tanthjælp under uddannelse i lighed med, hvad der allerede
gælder for andre kontanthjælpsmodtagere.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.5., og 2.6.1.

Til nr. 14
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at per-

soner, der tidligere modtog introduktionsydelse, nu er om-
fattet af reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpoli-
tik.

Efter de gældende regler i integrationslovens § 27, stk. 1,
nr. 4, skal kommunalbestyrelsen undersøge og vurdere, om
en modtager af introduktionsydelse, opfylder sin pligt til at
udnytte sine arbejdsmuligheder, hvis der opstår tvivl herom,
herunder hvis udlændingen undlader at give meddelelse til
jobcenteret, kommunalbestyrelsen eller arbejdsgiveren om
sygdom i tilfælde, hvor den ledige er givet tilbud efter § 23
eller skal møde til en jobsamtale hos en arbejdsgiver. Dette
svarer til § 13, stk. 2, nr. 4, i lov om aktiv socialpolitik.

Med den foreslåede ændring af § 13, stk. 2, nr. 4, foreslås
det, at det skal fremgå af reglerne, at personer, der får tilbud
i medfør af integrationsprogrammet, også er omfattet af per-
sonkredsen i bestemmelsen i lighed med, hvad der gælder
for alle øvrige personer, der modtager kontanthjælp.

Der er således ikke indført nye pligter i forhold til mål-
gruppen.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.5., og 2.6.1.

Til nr. 15
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at per-

soner, der tidligere modtog introduktionsydelse, nu er om-
fattet af reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpoli-
tik.

Efter de gældende regler i § 13, stk. 3, 1. pkt. og integrati-
onslovens § 26, stk. 1, skal en modtager af kontanthjælp el-
ler introduktionsydelse tage imod henholdsvis et rimeligt til-
bud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller et til-

bud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationslo-
ven, for at få hjælp.

Efter den foreslåede ændring af § 13, stk. 3, 1. pkt., fore-
slås det, at det nu skal fremgå af reglerne, at personer, der
får tilbud i medfør af integrationsprogrammet, også er om-
fattet af personkredsen i bestemmelsen. Personer, der er om-
fattet af et integrationsprogram, har dermed fortsat pligt til
at tage imod tilbud efter integrationsloven for at opfylde be-
tingelserne for hjælp.

Der er således ikke indført nye pligter i forhold til mål-
gruppen.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.5., og 2.6.1.

Til nr. 16
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at per-

soner, der tidligere modtog introduktionsydelse, nu er om-
fattet af reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpoli-
tik.

Efter den foreslåede ændring af § 13, stk. 3, 2. pkt., frem-
går det, at personer, der er omfattet af integrationsprogram-
met efter integrationsloven, ikke har pligt til at deltage i en
læse- og skrivetest for at være berettiget til hjælp. Baggrun-
den er, at de pågældende personer som en del af integrati-
onsprogrammet skal deltage i danskundervisning.

Der er således tale om en videreførelse af den allerede
gældende pligt for denne gruppe til at deltage i danskunder-
visning i medfør af integrationsprogrammet efter integrati-
onsloven.

Der er således ikke indført nye pligter for denne person-
gruppe.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.5., og 2.6.1.

Til nr. 17 og 18
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at per-

soner, der tidligere modtog introduktionsydelse, nu er om-
fattet af reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpoli-
tik, samt at reglerne om starthjælp ophæves.

Efter de gældende regler i § 23 b i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats og integrationslovens § 16 a, skal job-
centeret pålægge en person under 25 år inden for en nærme-
re fastsat frist at foreslå en eller flere relevante uddannelser,
som modtageren af kontanthjælp eller introduktionsydelse
skal søge om optagelse på, hvis den pågældende ikke har en
erhvervskompetencegivende uddannelse og ikke har forsør-
gerpligt over hjemmeboende børn. Kommunen skal endvi-
dere vurdere, at personen vil være i stand til at gennemføre
uddannelsen. Kommunen skal ud fra en vurdering af den på-
gældendes forudsætninger pålægge personen at søge opta-
gelse på en eller flere relevante studie- eller erhvervskompe-
tencegivende uddannelser, hvor personen under hele forlø-
bet kan modtage SU, elevløn eller lignende. Personen har
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pligt til at påbegynde uddannelsen, hvis pågældende bliver
optaget.

Efter de gældende regler i § 13, stk. 3, 3. pkt., i lov om
aktiv socialpolitik og integrationslovens § 26, stk. 1, har en
person, der opfylder betingelserne i § 21 b lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats og integrationslovens § 16 a pligt til at
deltage i de aktiviteter, der indgår i uddannelsespålægget.

Som en konsekvens af afskaffelsen af introduktionsydelse
indsættes en henvisning til integrationslovens § 16 a i § 13,
stk. 3, 3. pkt., jf. lovforslaget til § 1, nr. 18.

Efter den foreslåede ændring af § 13, stk. 3, 3, pkt., udgår
henvisningen til reglerne om starthjælp. Alle personer, som
herefter er omfattet af § 13, stk. 3, 3. pkt., modtager kontant-
hjælp på sats for unge under 25 år.

Der er således ikke indført nye pligter for denne person-
kreds.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.1., 2.5., og 2.6.1.

Til nr. 19
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at per-

soner, der tidligere modtog introduktionsydelse, nu er om-
fattet af reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpoli-
tik.

Efter de gældende regler i integrationslovens § 24 har per-
soner, der deltager i tilbud i medfør af integrationsprogram-
met, ret til en friperiode i lighed med, hvad der gælder for
modtagere af kontanthjælp, jf. § 23 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats.

Med den foreslåede ændring af § 13, stk. 4, nr. 7, er der
indsat en henvisning til integrationslovens § 24 vedrørende
friperiode, således at personer, der er omfattet af integrati-
onsprogrammet, fortsat ikke skal udnytte deres arbejdsmu-
ligheder ved at tage imod tilbud om arbejde eller beskæfti-
gelsesfremmende foranstaltninger i deres friperiode.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.5., og 2.6.1.

Til nr. 20
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at

starthjælpen ophæves.
Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt

2.1., og til bemærkningerne til § 1, nr. 12.

Til nr. 21
De gældende regler i § 13, stk. 8-14, omhandler 225 ti-

mers reglen, hvorefter et ægtepar, hvor en eller begge ægte-
fæller er berettiget til hjælp, skal dokumentere, at de har ud-
nyttet deres arbejdsmuligheder ved, at begge ægtefæller har
haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for
de seneste 12 kalendermåneder, når ægteparret har modtaget
kontanthjælp i sammenlagt et år eller derover.

Efter den foreslåede ændring om, at § 13, stk. 8-14, ophæ-
ves, skal hver ægtefælle i et kontanthjælpsægtepar ikke læn-
gere dokumentere 225 timers ordinært og ustøttet arbejde in-
denfor de seneste 12 kalendermåned, som betingelse for, at
begge ægtefællerne fortsat kan modtage hjælp.

Ophævelsen af kravet om dokumentation af ordinært og
ustøttet arbejde indebærer, at et ægtepar, som før lovens
ikrafttræden alene har fået beregnet hjælp til den ene ægte-
fælle efter lovens § 26, stk. 5 eller 6, fra lovens ikrafttræden,
igen har ret til at få beregnet hjælp efter lovens § 26, stk. 1.
Efter denne bestemmelse beregnes hjælp til et ægtepar som
summen af det beløb, som hver ægtefælle er berettiget til ef-
ter § 25. Det er en betingelse, at begge ægtefæller stiller sig
til rådighed og i øvrigt fortsat opfylder betingelserne for at
modtage hjælp.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt 2.
4.

Til nr. 22
Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af, at 225

timers reglen ophæves.
Bekendtgørelse nr. 576 af 6. juni 2011 om kommunernes

pligt til varsling, vejledning m.v. af ægtefæller, hvis kon-
tanthjælp kan bortfalde som følge af 225 timers reglen og
vejledning nr. 48 af 6. juni 2011 om 225 timers reglen for
ægtepar, der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik
§ 11 ophæves som følge af afskaffelsen af 225 timers reg-
len.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt 2.
4.

Til nr. 23
Der er tale om konsekvensændringer som følge af, at per-

soner, der tidligere modtog introduktionsydelse, nu er om-
fattet af reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpoli-
tik.

Personer, der alene har ledighed som problem, og som
modtager introduktionsydelse efter integrationsloven, har i
lighed med personer, der modtager kontanthjælp, pligt til at
lægge deres cv på Jobnet hurtigst muligt, dog senest 3 uger
efter, at de er tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcenteret.
De skal endvidere løbende sørge for at vedligeholde deres
beskrivelse (cv) efter integrationslovens § 26 a, stk. 2, og
§ 13 a, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik, efter de regler, der
gælder herom i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og
regler fastsat i medfør heraf.

Det foreslås derfor, at der henvises til integrationslovens
§ 26 a, stk. 2, i § 13 a, stk. 2, 1 og 2. pkt., således at det
fremgår af bestemmelsen, at også personer, der er omfattet
af et integrationsprogram efter integrationsloven, skal lægge
deres cv på Jobnet, i lighed med, hvad der allerede gælder.

Der er således ikke indført nye pligter for denne person-
kreds.
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Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.5., og 2.6.1.

Til nr. 24
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at per-

soner, der tidligere modtog introduktionsydelse, nu er om-
fattet af reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpoli-
tik.

Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge,
indvandrere og integration kan efter de gældende regler i
henholdsvis lov om aktiv socialpolitik § 13 c og integrati-
onslovens § 26, stk. 6, fastsætte regler om, at kravet til, at en
person skal udnytte sine arbejdsmuligheder, kan fraviges i
perioder, hvor en person deltager i tilbud efter lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrati-
onsprogrammet efter integrationsloven.

Med den foreslåede ændring af § 13 c fremgår det, at per-
soner, der deltager i tilbud i medfør af integrationsprogram-
met efter integrationsloven, er omfattet af bestemmelsen.

Der er således ikke indført nye rettigheder for denne per-
sonkreds.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.5., og 2.6.1.

Til nr. 25
Der er tale om en konsekvensændring, som følge af, at

starthjælpen ophæves.
Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt

2.1., og til bemærkningerne til § 1, nr. 12.

Til nr. 26
Af gældende regler i § 25, stk. 5-10, fremgår, at ægtepar,

hvor en eller begge ægtefæller modtager kontanthjælp på
voksensats, får den månedlige hjælp nedsat med 500 kr. for
hver person, når én af ægtefællerne har modtaget kontant-
hjælp i 6 sammenhængende kalendermåneder.

Derudover fremgår de gældende satser for starthjælp m.v.
af § 25, stk. 12-14, i loven.

§ 25, stk. 5-10, vedrørende reglerne om 500-kroners-ned-
sættelsen og stk. 12-14, om starthjælp, foreslås ophævet, jf.
lovforslagets § 1, nr. 25.

Personer, der modtager kontanthjælp, vil således ikke læn-
gere blive omfattet af en 500-kroners nedsættelse, når ved-
kommende har modtaget hjælp i 6 sammenhængende måne-
der.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.1., og 2.3. samt bemærkningerne til § 1, nr. 12.

Til nr. 27
Det følger af § 25 b i lov om aktiv socialpolitik, at perso-

ner, der i 6 sammenhængende måneder har modtaget kon-
tanthjælp, bliver omfattet af et loft over ydelserne. Loftet
betyder, at der sættes en øvre grænse for, hvor meget den

samlede hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik
m.v. maksimalt kan udgøre.

Det foreslås, at § 25 b-25 e ophæves, da »loftet over kon-
tanthjælpen« afskaffes.

Personer, der modtager kontanthjælp, vil således ikke læn-
gere blive omfattet af et loft, når vedkommende har modta-
get hjælp i 6 sammenhængende måneder.

Bekendtgørelse nr. 908 af 14. november 2003 om nedsæt-
telse og efterregulering af den samlede hjælp efter § 25 b i
lov om aktiv socialpolitik og vejledning nr. 46 af 25. maj
2004 til bekendtgørelse nr. 908 af 14. november 2003 om
nedsættelse og efterregulering af den samlede hjælp efter
§ 25 b i lov om aktiv socialpolitik, ophæves som følge af af-
skaffelsen af »loftet over kontanthjælpen«.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt 2.
2.

Til nr. 28
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at per-

soner, der tidligere modtog introduktionsydelse, nu er om-
fattet af reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpoli-
tik.

Efter de gældende regler i § 25 f bliver kontanthjælpen til
unge under 25 år nedsat, når den pågældende har modtaget
hjælp i 6 måneder, efter at personen er påbegyndt i tilbud ef-
ter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Som en konsekvens af, at personer under 25 år, som er
omfattet af et integrationsprogram efter integrationsloven,
nu modtager kontanthjælp efter samme regler som andre un-
ge kontanthjælpsmodtagere, foreslås, at der i § 25 f, stk. 1, 1.
pkt., indsættes, at bestemmelsen også omfatter personer, der
er omfattet af tilbud efter integrationsprogrammet efter inte-
grationsloven.

Der er dermed ens regler for alle unge kontanthjælpsmod-
tagere.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.5., og 2.6.1.

Til nr. 29
Som følge af, at reglerne i § 25, stk. 5-10, herunder regle-

rne om beregning af perioder med kontanthjælp i § 25,
stk. 8-10, foreslås ophævet, konsekvensrettes § 25 f i loven.

Det foreslås derfor, at § 25 f, stk. 1, 2. pkt., ændres, såle-
des at der henvises til de beregningsregler, der foreslås ind-
sat i lovens § 25 f, stk. 5-7. Disse beregningsregler svarer til
de gældende beregningsregler i lovens § 25, stk. 8-10.

Der henvises til de almindelige bemærkninger i punkt
2.4., og bemærkningerne til § 1, nr. 32.

Til nr. 30
Med den foreslåede ændring ophæves § 25 f, stk. 2, 2.

pkt., som følge af afskaffelsen af den såkaldte 500-kroners-
nedsættelse.
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Der henvises til de almindelige bemærkninger i punkt 2.3.

Til nr. 31
Som følge af, at det foreslås at indsætte beregningsregler i

lovens § 25 f, jf. forslaget til § 25 f, stk. 5-7, foreslås § 25 f,
stk. 4, 2. pkt., og § 25 f, stk. 4, 3. pkt., henholdsvis ophævet
og ændret.

Der henvises til de almindelige bemærkninger i punkt
2.4., og bemærkningerne til § 1, nr. 32.

Til nr. 32
Som følge af, at reglerne i § 25, stk. 5-10, herunder regle-

rne om beregning af perioder med kontanthjælp i § 25,
stk. 8-10, foreslås ophævet, konsekvensrettes § 25 f i loven.

Det foreslås, at der indsættes beregningsregler i § 25 f,
stk. 5-7. Forslaget er alene en teknisk ændring, da reglerne
svarer til de gældende beregningsregler i § 25, stk. 8-10, i
loven, dog er henvisningen i bestemmelsen til lov om børne-
pasningsorlov udgået som følge af, at denne ordning er en-
deligt ophævet pr. 1. juni 2011.

Af de hidtil gældende regler i § 25, stk. 8-10, fremgår det,
at 6 måneders perioden beregnes fra første hele kalendermå-
ned, hvorfra personen er berettiget til at modtage hjælp. Pe-
rioden afbrydes dog, hvis ansøgeren i en hel kalendermåned
ikke har modtaget kontanthjælp.

Personer, der bliver omfattet af nedsættelsen, modtager
først fuld hjælp igen, når vedkommende ikke har modtaget
kontanthjælp i 6 sammenhængende måneder.

En række perioder tæller ikke med i 6-måneders-perioden.
Det gælder fx hvis en person er på barsel.

Ændringen medfører ingen ændringer for den persongrup-
pe, der er omfattet af § 25 f, men unge under 25 år, der er
omfattet af et integrationsprogram, bliver nu omfattet af reg-
len som følge af, at de fremover vil modtage kontanthjælp.

Der henvises til de almindelige bemærkninger i punkt 2.4.

Til nr. 33
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at

starthjælpen, introduktionsydelsen og 225 timers reglen af-
skaffes.

Der henvises til de almindelige bemærkninger i punkt 2.1,
2.4., og 2.5.

Til nr. 34
Der er tale om en konsekvensændring, som følge af den

foreslåede ændring af § 11, stk. 3-6, i lov om aktiv socialpo-
litik, hvorefter starthjælpen ophæves.

Bestemmelsen er således ført tilbage til den udformning,
den havde før starthjælpens indførelse.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.1., og til bemærkningerne til § 1, nr. 12.

Til 35 og 36

Der er tale om en konsekvensændring, som følge af, at
starthjælpen ophæves.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.1., og til bemærkningerne til § 1, nr. 12.

Til nr. 37
Efter de gældende regler i § 31 om arbejdsindtægter frem-

går det, at hvis ansøgeren eller ægtefællen har arbejdsind-
tægter eller indtægter som led i tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats eller andre beskæftigelsesfremmende
foranstaltninger, ses der ved beregningen af kontanthjælpen
bort fra et nærmere angivet beløb.

Det foreslås, at § 31 nyaffattes som følge af, at starthjæl-
pen, introduktionsydelse, og 225 timers reglen ophæves.

Forslaget svarer til de gældende regler for kontanthjælps-
modtagere og medfører, at hvis ansøgeren eller ægtefællen
har arbejdsindtægter eller indtægter som led i tilbud efter
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud i medfør af in-
tegrationsprogrammet efter integrationsloven eller andre be-
skæftigelsesfremmende foranstaltninger, skal der ved bereg-
ningen af kontanthjælpen ses bort fra 14,58 kr. (2011 sats)
pr. udført arbejdstime.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.1., 2.4., og 2.5.

Til nr. 38
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at per-

soner, der tidligere modtog introduktionsydelse, nu er om-
fattet af reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpoli-
tik.

Det foreslås derfor, at der henvises til integrationslovens
§ 23 f i § 33, stk. 1, nr. 2, således at der ikke sker fradrag i
kontanthjælpen som følge af udbetaling af hjælp til nærmere
bestemte udgifter i forbindelse med deltagelse i integrations-
programmet. Det samme gælder for øvrige personer på kon-
tanthjælp, der modtager godtgørelse efter § 83 i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats.

Der er alene tale om en konsekvensændring som følge af,
at introduktionsydelsen afskaffes og erstattes af kontant-
hjælp.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.5.

Til nr. 39
Det foreslås, at § 34, stk. 3 og 4, nyaffattes, således at det

fremgår, at følgende ikke kan få særlig støtte: ægtepar, der
er omfattet af § 13, stk. 7, personer under 25 år, som får
hjælp som hidtil efter § 25, stk. 1, nr. 3 og 4, samt personer
der får hjælp efter §§ 25 a og 27. Disse personer vil efter
den hidtidige bestemmelse få særlig støtte udbetalt med det
beløb, som de ville have fået, hvis de ikke havde fået hjæl-
pen nedsat efter §§ 36-42.
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Der er tale om en konsekvensændring, som følge af, at
225 timers reglen, starthjælpen og introduktionsydelsen op-
hæves.

Endvidere ophæves den eksisterende § 34, stk. 3, nr. 4.
Der er tale om en teknisk ændring, som følge af, at lov om
børnepasningsorlov blev ophævet pr. 1. juni 2011.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.1., 2.2. og 2.5.

Til nr. 40
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at

starthjælpen ophæves.
Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt

2.1., og til bemærkningerne til § 1, nr. 12.

Til nr. 41-43
Der er tale om konsekvensændringer som følge af, at per-

soner, der tidligere modtog introduktionsydelse, nu er om-
fattet af reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpoli-
tik, samt at starthjælpen afskaffes.

Efter de gældende regler skal kommunen træffe afgørelse
om, at der sker fradrag i hjælpen for de dage, hvor en person
helt eller delvist er udeblevet fra tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats eller en eller flere dele af integrations-
programmet efter integrationsloven m.v. Dette følger af
§ 36, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik og integrations-
lovens § 30 a, stk. 1.

Efter den foreslåede ændring af § 36, stk. 1, fremgår det,
at sanktioner ved udeblivelse fra tilbud nu også omfatter
personer, der udebliver fra en eller flere dele af integrations-
programmet efter integrationsloven. For denne målgruppe
fremgik det tidligere af integrationslovens § 30 a, stk. 1.

Som følge af at starthjælpen afskaffes, foreslås § 36,
stk. 3, ophævet, da der ikke længere skal udbetales et be-
skæftigelsestillæg i forbindelse med deltagelse i tilbud, jf.
lovforslagets § 3, nr. 5, hvorefter § 45, stk. 3, i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats, ophæves.

Endvidere foreslås det, at § 36, stk. 4, som med forslaget
ændres til stk. 3, i loven, nyaffattes, så det fremgår af be-
stemmelsen, at integrationslovens § 23 f om, at der kan fore-
tages et forholdsmæssigt fradrag i hjælpen, når en person
uden rimelig grund udebliver fra et tilbud i medfør af inte-
grationsprogrammet efter integrationsloven, finder anven-
delse. Der kan på samme måde foretages fradrag i godtgø-
relsen efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, når
en person uden rimelig grund udebliver fra tilbud efter lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der er således ikke tale om en ændring af, at der kan fore-
tages fradrag i den hjælp, der udbetales efter integrationslo-
vens § 23 f ved udeblivelse fra tilbud.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.5., og 2.6.1.

Til nr. 44

Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at per-
soner, der tidligere modtog introduktionsydelse, nu er om-
fattet af reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpoli-
tik.

Efter de gældende regler, skal personer, der alene har le-
dighed som problem, bekræfte deres tilmelding som arbejds-
søgende hver 7. dag. Hvis en person ikke rettidigt bekræfter
sin tilmelding, kan personen ikke modtage hjælp fra det tids-
punkt, hvor personen skulle have bekræftet sin tilmelding,
og frem til personen igen er tilmeldt Jobnet. Dette følger af
§ 11, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, §§ 8 a og 38,
stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik, samt integrationslovens
§ 26 a, stk. 1, 2. pkt., og § 30 a, stk. 4.

Det foreslås, at der i § 38, stk. 2, indsættes en henvisning
til integrationslovens § 26 a, stk. 1, hvor det fremgår, at den
ledige skal bekræfte sin tilmelding hver 7. dag. Personer, der
er omfattet af et integrationsprogram, kan herefter sanktio-
neres efter § 38, stk. 2, i lighed med øvrige kontanthjælps-
modtagere.

Samtidig fremgår det af lovforslagets § 2, nr. 18, til nyt 3.
pkt. i integrationslovens § 26 a, stk. 1, at de regler, som er
fastsat om tilmelding og afmelding efter lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats § 11, stk. 4, finder tilsvarende anvendel-
se for personer, som er omfattet af integrationsprogrammet.

Der er alene tale om en konsekvensændring som følge af,
at introduktionsydelsen afskaffes. Der er dermed ikke ind-
ført nye sanktioner for personer, der er omfattet af et inte-
grationsprogram.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.5.

Til nr. 45
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at

starthjælpen ophæves.
Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt

2.1., og til bemærkningerne til § 1, nr. 12.

Til nr. 46
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at per-

soner, der tidligere modtog introduktionsydelse, nu er om-
fattet af reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpoli-
tik, herunder sanktionsreglerne.

Efter reglerne i § 39, stk. 1, nr. 6 og integrationslovens
§ 30, stk. 1, nr. 6, skal kommunen træffe afgørelse om ned-
sættelse af hjælpen, hvis en person er ophørt i en uddannelse
pålagt efter § 23 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
eller efter integrationslovens § 16 a.

Med den foreslåede ændring af § 39, nr. 6, henvises nu til
reglen i integrationslovens § 16 a om uddannelsespålæg.
Sanktionerne følger hidtidig praksis for personer, der er om-
fattet af integrationsprogrammet.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.5., og 2.6.1.
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Til nr. 47
Den gældende § 40, stk. 1, angiver det beløb, som kon-

tant- og starthjælpen skal nedsættes med, når en person har
fået en punktsanktion. Nedsættelsen sker på baggrund af den
hjælp, som personen på hændelsestidspunktet var eller ville
være berettiget til. Nedsættelsen sker i hjælpen efter § 25.

Det foreslås, at § 40, stk. 1, nr. 4 og 5, ophæves som en
konsekvens af, at starthjælpen afskaffes. De pågældende vil
i stedet modtage kontanthjælp og er derfor omfattet af regle-
rne i § 40, stk. 1, nr. 1-3.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.1.

Til nr. 48
Der er tale om en konsekvensændring, som følge af, at

starthjælpen ophæves.
Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt

2.1., og til bemærkningerne til § 1, nr. 12.

Til nr. 49 og 50
Der er tale om konsekvensændringer som følge af, at per-

soner, der tidligere modtog introduktionsydelse, nu er om-
fattet af reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpoli-
tik.

Efter forslaget til ændring af § 41, stk. 1, nr. 1 og 2, er
indsat henvisninger til integrationsprogrammet, således at
personer, der afslår eller har gentagne udeblivelser fra en el-
ler flere dele af integrationsprogrammet sanktioneres med
ophør af ydelsen efter denne bestemmelse. Sanktionen frem-
gik tidligere af integrationslovens § 31, og der er ikke tale
om en ændring af selve sanktionen.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.5., og 2.6.1.

Til nr. 51-54
Der er tale om konsekvensændringer som følge af, at per-

soner, der tidligere modtog introduktionsydelse, nu er om-
fattet af reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpoli-
tik samt som følge af afskaffelsen af starthjælpen.

Det foreslås, at der i § 42, stk. 1, indsættes en henvisning
til oplysningsbestemmelsen i integrationslovens § 49, stk. 2,
således at manglende oplysning om arbejde for personer, der
er omfattet af et integrationsprogram, i lighed med hvad der
gælder i dag efter integrationslovens § 31 a, medfører, at der
kan gives en sanktion.

Personer, der er omfattet af et integrationsprogram bliver
dermed omfattet af samme regler om sanktion som øvrige
kontanthjælpsmodtagere. Det betyder, at kontanthjælpen
nedsættes med 1/3 i 3 uger, første gang en person har tilside-
sat sin pligt til at oplyse om arbejde eller uberettiget har
modtaget hjælp under ophold i udlandet. Hvis en person
igen inden for de seneste fem år tilsidesætter sin pligt til at
oplyse om arbejde eller uberettiget har modtaget hjælp un-
der ophold i udlandet nedsættes hjælpen med 1/3 i 20 uger.

Hvis en person inden for de seneste 5 år for tredje eller flere
gange igen tilsidesætter sin pligt til at oplyse om arbejde el-
ler uberettiget modtager hjælp under ophold i udlandet, ned-
sættes hjælpen med 1/3 i 20 uger. Herudover skal den hjælp,
svarende til 2/3 af hjælpen, tilbagebetales for de 20 uger,
som sanktionen løber.

Det foreslås endvidere, at starthjælp og introduktionsydel-
se udgår af § 42, stk. 2 og 3, og at stk. 5, ophæves, da disse
ydelser foreslås afskaffet.

Endelig foreslås der foretaget en konsekvensændring af
§ 42, stk. 8, som nu bliver nr. 7, på baggrund af den foreslå-
ede ophævelse af stk. 5, således at der i bestemmelsen nu
henvises til stk. 1-5.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.1., og 2.5.

Til nr. 55 og 56
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at per-

soner, der tidligere modtog introduktionsydelse, nu er om-
fattet af reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpoli-
tik samt afskaffelsen af starthjælpen.

Den foreslåede ændring til § 43, stk. 1, er en følge af, at
starthjælp og introduktionsydelse foreslås ophævet, således
at målgruppen, der er omfattet af bestemmelsen alene er un-
ge under 25 år, herunder personer, der er omfattet af et inte-
grationsprogram, og personer der modtager engangshjælp
efter § 25 a.

Efter den foreslåede ændring til § 43, stk. 2, 1. og 2. pkt.
udgår henvisningen til starthjælp eller introduktionsydelse 2
steder.

Personer under 25 år, der er omfattet af et integrationspro-
gram, bliver dermed omfattet af samme regler om sanktion
som øvrige kontanthjælpsmodtagere under 25 år. Det bety-
der, at kontanthjælpen skal tilbagebetales med 1/3 i 3 uger,
første gang en person har tilsidesat sin pligt til at oplyse om
arbejde eller uberettiget har modtaget hjælp under ophold i
udlandet. Hvis en person igen inden for de seneste fem år
tilsidesætter sin pligt til at oplyse om arbejde eller uberetti-
get har modtaget hjælp under ophold i udlandet skal perso-
nen tilbagebetale hjælpen med 1/3 i 20 uger. Hvis en person
inden for de seneste 5 år for tredje eller flere gange igen til-
sidesætter sin pligt til at oplyse om arbejde eller uberettiget
modtager hjælp under ophold i udlandet, tilbagebetales hele
hjælpen i 20 uger.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.1. og 2.5.

Til nr. 57-59
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at

starthjælpen ophæves.
Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt

2.1., og til bemærkningerne til § 1, nr. 12.

Til nr. 60-62
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Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at
starthjælpen ophæves.

Beskæftigelsestillægget efter § 45, stk. 3, i lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats ophæves, og som følge heraf fore-
slås det i § 79, stk. 1-3, at henvisningen til denne bestem-
melse udgår.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.1., og til bemærkningerne til § 1, nr. 12.

Til nr. 63
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at den

såkaldte 500 kroners nedsættelse foreslås ophævet.
Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt

2.3.

Til nr. 64
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at per-

soner, der tidligere modtog introduktionsydelse, nu er om-
fattet af reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpoli-
tik samt afskaffelsen af starthjælpen.

Det foreslås, at der i § 91, stk. 1, nr. 1, indsættes en hen-
visning til integrationslovens § 49, stk. 2, Personer, der er
omfattet af et integrationsprogram, og som fremover skal
modtage kontanthjælp, er dermed omfattet af de gældende
tilbagebetalingsregler i lov om aktiv socialpolitik.

Det betyder, at kommunerne skal træffe afgørelse om til-
bagebetaling, hvis en person, der er omfattet af integrations-
programmet, ikke har overholdt sin oplysningspligt i lighed
med, hvad der gælder for øvrige kontanthjælpsmodtagere.

Efter den gældende § 41 i integrationsloven om tilbagebe-
taling henvises til, at reglerne i kapitel 12 i lov om aktiv so-
cialpolitik også finder anvendelse på ydelser udbetalt efter
integrationsloven. Der er således ikke sket en ændring af,
hvornår kommunen kan træffes afgørelse om tilbagebeta-
ling.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.1., 2.5., og 2.6.1.

Til nr. 65 og 66
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at per-

soner, der tidligere modtog introduktionsydelse, nu er om-
fattet af reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpoli-
tik.

Efter den foreslåede ændring til § 93, stk. 1, nr. 2, og § 93,
stk. 3, fremgår tilbud i medfør af integrationsprogrammet ef-
ter integrationsloven nu direkte af bestemmelsen. Personer,
der er omfattet af et integrationsprogram, og som fremover
skal modtage kontanthjælp, er dermed omfattet af de gæl-
dende tilbagebetalingsregler i lov om aktiv socialpolitik.

Det betyder, at kommunerne kan træffe afgørelse om til-
bagebetaling, hvis en person, der er omfattet af integrations-
programmet, fx har udvist uforsvarlig økonomi eller ikke
har givet nødvendige oplysninger til andre offentlige myn-

digheder, der har betydning for modtagelsen af anden of-
fentlig forsørgelsesydelse, tilbud efter lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationspro-
grammet i integrationsloven i lighed med, hvad der gælder
for øvrige kontanthjælpsmodtagere.

Kommunerne kan endvidere ikke træffe afgørelse om til-
bagebetaling, hvis en person deltager i tilbud i medfør af in-
tegrationsprogrammet i lighed med, hvad der gælder for per-
soner, der deltager i tilbud i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats.

Efter den gældende § 41 i integrationsloven om tilbagebe-
taling henvises til, at reglerne i kapitel 12 i lov om aktiv so-
cialpolitik også finder anvendelse på ydelser udbetalt efter
integrationsloven. Der er således ikke sket en ændring af,
hvornår kommunen kan træffe afgørelse om tilbagebetaling.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.5., og 2.6.1.

Til nr. 67
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at per-

soner, der tidligere modtog introduktionsydelse, nu er om-
fattet af reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpoli-
tik.

Efter den foreslåede ændring af § 93 a, stk. 1, nr. 3, nyaf-
fattes bestemmelsen, så det fremgår direkte af bestemmel-
sen, at tilbud i medfør af integrationsprogrammet og uddan-
nelsespålæg efter § 16 a i integrationsloven er omfattet af
bestemmelsen. Personer, der er omfattet af et integrations-
program, og som fremover skal modtage kontanthjælp er
dermed omfattet af de gældende tilbagebetalingsregler i lov
om aktiv socialpolitik.

Det betyder, at kommunerne kan træffe afgørelse om til-
bagebetaling, hvis en person, der er omfattet af integrations-
programmet, fx to gange inden for de sidste 12 måneder har
afvist et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter inte-
grationsloven i lighed med, hvad der gælder for øvrige kon-
tanthjælpsmodtagere.

Efter den gældende § 41 i integrationsloven om tilbagebe-
taling henvises til, at reglerne i kapitel 12 i lov om aktiv so-
cialpolitik også finder anvendelse på ydelser udbetalt efter
integrationsloven. Der er således ikke sket en ændring af,
hvornår kommunen kan træffe afgørelse om tilbagebetaling.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.5., og 2.6.1.

Til nr. 68
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at per-

soner, der tidligere modtog introduktionsydelse, nu er om-
fattet af reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpoli-
tik.

Med den foreslåede ændring af § 94, stk. 2, fremgår det, at
tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrations-
loven er omfattet af bestemmelsen, således at kommunen ik-
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ke kan træffe afgørelse om tilbagebetaling, hvis en person
deltager i tilbud i medfør af integrationsprogrammet i lighed
med, hvad der gælder for personer, der deltager i tilbud i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats..

Efter den gældende § 41 i integrationsloven om tilbagebe-
taling henvises til, at reglerne i kapitel 12 i lov om aktiv so-
cialpolitik også finder anvendelse på ydelser udbetalt efter
integrationsloven. Der er således ikke sket en ændring af,
hvornår kommunen kan træffe afgørelse om tilbagebetaling.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.5., og 2.6.1.

Til nr. 69
Med ændringen foreslås, at § 96 a, stk. 1, nyaffattes som

følge af, at starthjælpen ophæves. Personer, der tidligere
modtog introduktionsydelse og efter lovens ikrafttræden
overgår til kontanthjælp og opfylder betingelserne i bestem-
melsen, omfattes også af reglerne. De var tidligere omfattet
af § 41 a i integrationsloven, som havde samme indhold for
denne gruppe, som den gældende § 96 a, stk. 1, har for per-
soner på starthjælp.

Personer, der tidligere modtog starthjælp eller introdukti-
onsydelse, er med lovforslaget herefter omfattet af de almin-
delige regler for modtagere af kontanthjælp.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.1., 2.5., og 2.6.1.

Til nr. 70
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at per-

soner, der tidligere modtog introduktionsydelse, nu er om-
fattet af reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpoli-
tik.

Der foreslås indsat en henvisning til § 100, stk. 2, jf. lov-
forslagets § 1, nr. 73, således at det fremgår, at § 100, stk. 2,
er en undtagelse fra hovedreglen om, at der ydes 30 pct. re-
fusion for kommunernes udgifter til hjælp efter kapitel 4.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.5., og 2.6.1.

Til nr. 71
Der er tale om en konsekvensændring, som følge af, at

starthjælpen ophæves.
Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt

2.1., og til bemærkningerne til § 1, nr. 12.

Til nr. 72
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at

starthjælpen ophæves.
Det foreslås således, at starthjælp udgår af § 100, stk. 1, 3.

pkt., da denne ydelse afskaffes, og dermed ikke længere skal
indgå i beregningen af, hvornår kommunerne mister retten
til refusion for personer, der er visiteret til fleksjob og har

modtaget ydelser i 18 måneder indenfor 24 måneder efter
fleksjobvisiteringen.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.1., og til bemærkningerne til § 1, nr. 12.

Til nr. 73
Der er tale om konsekvensændringer som følge af, at per-

soner, der tidligere modtog introduktionsydelse, nu er om-
fattet af reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpoli-
tik.

Efter lovforslagets § 1, nr. 70, foreslås der indsat et nyt
§ 100, stk. 2, som regulerer kommunernes ret til refusion for
udgifter til hjælp efter kapitel 4 for personer, der er omfattet
med et integrationsprogram. Bestemmelsen er overført
uændret fra integrationsloven til lov om aktiv socialpolitik,
og kommunerne får fortsat 50 pct. i refusion for udgifter til
ydelser til personer, der er omfattet af et integrationspro-
gram.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.5., og 2.6.1.

Til nr. 74 og 75
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at per-

soner, der tidligere modtog introduktionsydelse, nu er om-
fattet af reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpoli-
tik.

§ 45 a i integrationsloven foreslås ophævet, jf. forslag til
§ 2, nr. 26.

Efter forslaget til ændringer af § 100 a, stk. 1, skal der
indsættes henvisninger til reglen om sygeopfølgning efter
§ 20 a i integrationsloven, således at kommunerne fortsat ik-
ke kan få refusion, hvis de ikke følger reglerne om sygeop-
følgning i integrationsloven.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.5., og 2.6.1.

Til nr. 76 og 77
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at

starthjælpen ophæves.
Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt

2.1., og til bemærkningerne til § 1, nr. 12.

Til nr. 78 og 79
Der er tale om konsekvensændringer som følge af, at reg-

lerne om loftet over kontanthjælpen i §§ 25 b og 25 c ophæ-
ves, og § 26, stk. 4, ændres til § 26, stk. 2. Der henvises til
§ 1, nr. 27 og 36.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.1., og 2.2.

Til § 2
Til nr. 1-5, 12, 21, 22 og 29
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Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovfor-
slagets § 2, nr. 16, 17 og 19, hvorved reglerne om introduk-
tionsydelse i integrationslovens kapitel 5 ophæves. Udlæn-
dinge, som hidtil har været berettiget til at modtage intro-
duktionsydelse, vil herefter være omfattet af de almindelige
regler om kontanthjælp i lov om aktiv socialpolitik.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til punkt
2.6.2.

Til nr. 6
Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovfor-

slagets § 2, nr. 16, 17 og 19, hvorved reglerne om introduk-
tionsydelse i integrationslovens kapitel 5 ophæves. Udlæn-
dinge, som hidtil har været berettiget til at modtage intro-
duktionsydelse, vil herefter være omfattet af de almindelige
regler om kontanthjælp i lov om aktiv socialpolitik, herun-
der af sanktionsbestemmelserne i §§ 39, 40 og 41 i lov om
aktiv socialpolitik, som samtidig foreslås justeret, jf. lovfor-
slagets § 1.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger til
punkt 2.6.2.

Til nr. 7
Den foreslåede bestemmelse i § 20 c er indsat med hen-

blik på, at der også for kontanthjælpsmodtagere, som er om-
fattet af et integrationsprogram, fastsættes regler om såkaldt
matchkategorisering, idet kontanthjælpsmodtagere, som ik-
ke er omfattet af et integrationsprogram, i forvejen matchka-
tegoriseres, jf. bekendtgørelse nr. 387 af 15. april 2010, der
er udstedt med hjemmel i § 4 a i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats. Ved matchkategorisering forstås en inddeling
af ydelsesmodtagere i såkaldte matchgrupper afspejlende
hver enkelts beskæftigelsespotentiale. Matchkategoriserin-
gen er et praktisk arbejdsredskab for jobcentrenes medarbej-
dere og bidrager til en ensartet behandling af ligeartede til-
fælde. Herudover giver matchkategoriseringen mulighed for
en mere præcis statistisk bearbejdning af, hvorledes ydelses-
modtagere fordeler sig i henseende til beskæftigelsespotenti-
ale.

Til nr. 8
Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovfor-

slagets § 2, nr. 16, 17 og 19, hvorved reglerne om introduk-
tionsydelse i integrationslovens kapitel 5 ophæves. Da ud-
lændinge, som hidtil har været berettiget til at modtage in-
troduktionsydelse, herefter bliver omfattet af de almindelige
regler om kontanthjælp i lov om aktiv socialpolitik, er det –
med henblik på at kunne skelne dem fra andre kontant-
hjælpsmodtagere – præciseret, at bestemmelsen kun finder
anvendelse for kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af
et integrationsprogram.

Til nr. 9

Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovfor-
slagets §§ 1 og 2, hvorefter starthjælpen henholdsvis intro-
duktionsydelsen ophæves med det resultat, at udlændinge,
som hidtil har været berettiget til at modtage introduktions-
ydelse, herefter bliver omfattet af de almindelige regler om
kontanthjælp i lov om aktiv socialpolitik.

Til nr. 10
Som konsekvens af, at personer, som hidtil har modtaget

introduktionsydelse, for fremtiden vil være berettiget til en
højere ydelse i form af kontanthjælp – jf. lovforslagets § 2,
nr. 16, 17 og 19, hvorved reglerne om introduktionsydelse i
integrationslovens kapitel 5 om introduktionsydelse foreslås
ophævet – foreslås det gældende beskæftigelsestillæg på
14,58 kr. pr. time (2011-niveau) for introduktionsydelses-
modtagere, som er i virksomhedspraktik, ligeledes afskaffet.

Til nr. 11
Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovfor-

slagets § 1, hvorefter reglerne om starthjælp i lov om aktiv
integrationspolitik ophæves.

Til nr. 13
Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovfor-

slagets § 2, nr. 16, 17 og 19, hvorved reglerne om introduk-
tionsydelse i integrationslovens kapitel 5 ophæves. Udlæn-
dinge, som hidtil har været berettiget til at modtage intro-
duktionsydelse, vil herefter være omfattet af de almindelige
regler om kontanthjælp i lov om aktiv socialpolitik, herun-
der af § 13, stk. 4, nr. 7, som modsvarer den gældende be-
stemmelse i integrationslovens § 24, stk. 2.

Til nr. 14
Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovfor-

slagets § 2, nr. 16, 17 og 19, hvorved reglerne om introduk-
tionsydelse i integrationslovens kapitel 5 ophæves. Da ud-
lændinge, som hidtil har været berettiget til at modtage in-
troduktionsydelse, herefter vil være omfattet af de alminde-
lige regler om kontanthjælp i lov om aktiv socialpolitik, er
det – med henblik på at kunne skelne dem fra andre kontant-
hjælpsmodtagere – præciseret, at bestemmelsen kun finder
anvendelse for kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af
et integrationsprogram.

Til nr. 15
Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovfor-

slagets § 2, nr. 16, 17 og 19, hvorved reglerne om introduk-
tionsydelse i integrationslovens kapitel 5 om introduktions-
ydelse ophæves, og hvorefter udlændinge, som hidtil har
været berettiget til at modtage introduktionsydelse, herefter
vil være omfattet af de almindelige regler om kontanthjælp i
lov om aktiv socialpolitik. Da bestemmelsen i integrations-
lovens § 24 b, stk. 1, nr. 1, knytter retsvirkninger til modta-
gelse af ydelser mere end 12 måneder tilbage i tiden, er hen-
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visningen til introduktionsydelse opretholdt i den foreslåede
affattelse, men suppleret med en henvisning til kontant-
hjælp. For personer, som før 1. januar 2012 har modtaget in-
troduktionsydelse, og som herefter uden afbrydelse overgår
til at modtage kontanthjælp, betragtes det tidsrum, hvori
vedkommende har modtaget de to typer ydelser, som en
samlet periode.

Til nr. 16, 17 og 19
Med den foreslåede ophævelse af integrationslovens

§§ 25, 25 a, 26, 27 c, 28-31 og 32 a med tilhørende over-
skrifter afskaffes introduktionsydelsen med den konsekvens,
at udlændinge, som hidtil har været berettiget til at modtage
introduktionsydelse, bliver omfattet af de almindelige regler
om kontanthjælp i lov om aktiv socialpolitik. § 26 a, § 27,
stk. 3 og 4, og § 27 a, § 27 b og § 32 vedrører ikke ydelsens
niveau eller karakter, men regulerer spørgsmål om pligter og
rådighed for udlændinge omfattet af et integrationsprogram,
herunder pligt til tilmelding som arbejdssøgende, tvivl om
rådighed efter offentlige kontrolaktioner, systematiske hen-
visningsforløb m.v. Disse bestemmelser foreslås bibeholdt,
og overskriften til kapitel 5 foreslås i overensstemmelse med
kapitlets fremtidige, mere begrænsede indhold ændret til:
»Pligt til tilmelding, rådighedsvurdering m.v.«

Til nr. 18
Den foreslåede bestemmelse i § 26 a, stk. 1, 3. pkt., fast-

slår, at de regler, som fastsættes i medfør af § 11, stk. 4, i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal finde tilsvarende
anvendelse for udlændingens tilmelding og afmelding som
arbejdssøgende. Kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet
af et integrationsprogram og ikke har problemer ud over le-
dighed, bliver dermed i henseende til til- og afmelding hos
jobcentret stillet på samme måde som andre kontanthjælps-
modtagere.

Til nr. 20
Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovfor-

slagets § 2, nr. 16, 17 og 19, hvorved reglerne om introduk-
tionsydelse i integrationslovens kapitel 5 ophæves. Udlæn-
dinge, som hidtil har været berettiget til at modtage intro-
duktionsydelse, vil herefter være omfattet af de almindelige
regler om kontanthjælp i lov om aktiv socialpolitik. Der
henvises herom til de almindelige bemærkninger, afsnit
2.6.2.

Til nr. 23
Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovfor-

slagets § 2, nr. 16, 17 og 19, hvorved reglerne om introduk-
tionsydelse i integrationslovens kapitel 5 ophæves. Udlæn-
dinge, som hidtil har været berettiget til at modtage intro-
duktionsydelse, vil herefter være omfattet af de almindelige
regler om kontanthjælp i lov om aktiv socialpolitik, som i
§ 96 a indeholder en bestemmelse svarende til den gældende
bestemmelse i integrationslovens § 41 a.

Til nr. 24 og 28
Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovfor-

slagets § 2, nr. 16, 17 og 19, hvorved reglerne om introduk-
tionsydelse i integrationslovens kapitel 5 ophæves, og lov-
forslagets § 2, nr. 15, hvorefter reglen i integrationslovens
§ 23 b, stk. 6, om beskæftigelsestillæg, ophæves.

Til nr. 25
Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovfor-

slagets § 2, nr. 16, 17 og 19, hvorved reglerne om introduk-
tionsydelse i integrationslovens kapitel 5 ophæves.

Beløbet er i lighed med de øvrige beløb i integrationslo-
vens § 45 angivet i 2010-niveau, jf. integrationslovens § 48,
stk. 1. I 2012-niveau udgør beløbet 4.281 kr.

Den foreslåede bestemmelse medfører, at grundtilskuddet
nedjusteres med den del, som hidtil har skullet finansiere 25
pct. af introduktionsydelsen. Dette indebærer, at grundtil-
skuddet efter integrationsloven fremover ikke skal modreg-
nes i budgetgarantien.

Bekendtgørelse nr. 807 af 28. juni 2011 om opgørelse af
den kommunale budgetgaranti vil blive ændret i overens-
stemmelse hermed.

Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger i
punkt 2.5.

Til nr. 26
Der er tale om konsekvensændring som følge af, lovfor-

slagets § 2, nr. 23.

Til nr. 27
Den foreslåede ophævelse af integrationslovens § 45 a in-

debærer ingen realitetsændring. Der er tale om en konse-
kvens af lovforslagets § 1, nr. 70 og 71, som indebærer, at
den gældende refusionsregel i integrationslovens § 45 a
overføres til § 100 a i lov om aktiv socialpolitik.

Til nr. 30
Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovfor-

slagets § 2, nr. 16, 17 og 19, hvorved reglerne om introduk-
tionsydelse i integrationslovens kapitel 5 ophæves. Udlæn-
dinge, som hidtil har været berettiget til at modtage intro-
duktionsydelse, vil herefter være omfattet af de almindelige
regler om kontanthjælp i lov om aktiv socialpolitik, herun-
der reglerne i § 44 a i lov om aktiv socialpolitik om indhent-
ning og videregivelse af oplysninger.

Til § 3
Til nr. 1, 3-4 og 6-9
Der er tale om konsekvensændringer som følge af, at start-

hjælpen og introduktionsydelsen foreslås afskaffet, jf. lov-
forslagets § 1 og § 2. De grupper, der i dag i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats omfatter kontant- og starthjælpsmod-
tagere, foreslås således fremover alene at omfatte kontant-

27



hjælpsmodtagere, bortset fra de kontanthjælpsmodtagere,
som efter lovforslaget, bliver omfattet af integrationspro-
grammet efter integrationsloven.

Til nr. 2
Efter den gældende § 2, nr. 2 og 3, er der i loven én mål-

gruppe, der omfatter ledige, der modtager kontanthjælp eller
starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik alene på grund af
ledighed og én målgruppe, der omfatter ledige, der modtager
kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik
ikke alene på grund af ledighed.

Som konsekvens af, at starthjælp og introduktionsydelse
foreslås afskaffet og erstattet af kontanthjælp, jf. lovforsla-
gets § 1 og § 2, foreslås det, at starthjælp udgår af disse mål-
grupper i loven. Det foreslås endvidere, at målgrupperne ik-
ke omfatter kontanthjælpsmodtagere, som efter lovforslaget
er omfattet af integrationsprogrammet for flygtninge og fa-
miliesammenførte udlændinge efter integrationsloven.

De personer, som efter gældende regler modtager intro-
duktionsydelse, og som efter lovforslagets § 1 i stedet vil få
kontanthjælp, vil derfor som hidtil være omfattet af integra-
tionslovens kap. 4 om integrationsprogram for flygtninge og
familiesammenførte udlændinge.

Til nr. 5
Efter den gældende § 45, stk. 3, modtager starthjælpsmod-

tagere et beskæftigelsestillæg på 14,58 kr. pr. time (pr. janu-
ar 2011), når de er i virksomhedspraktik. Tilsvarende gælder
for en kontanthjælpsmodtager, som er gift eller samlevende
med en person, der modtager starthjælp eller introduktions-
ydelse. Tillægget udbetales uafhængigt af retten til start-
hjælp henholdsvis kontanthjælp.

Som konsekvens af at starthjælp og introduktionsydelse
foreslås afskaffet og erstattet af kontanthjælp, jf. lovforsla-
gets § 1 og § 2, foreslås beskæftigelsestillægget ligeledes af-
skaffet.

Til § 4

Til nr. 1
Efter den gældende § 56 a, stk. 1, kan jobcenteret inden

for kvoten anmode kommuner, regioner eller statslige myn-
digheder om at stille en konkret løntilskudsplads til rådighed
for personer omfattet af § 2, nr. 1-4, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats eller udlændinge, der modtager intro-
duktionsydelse efter integrationsloven.

Som konsekvens af at starthjælp og introduktionsydelse
foreslås afskaffet og erstattet af kontanthjælp, jf. lovforsla-
gets § 1 og § 5 foreslås, at introduktionsydelse udgår og be-
stemmelsen i stedet konsekvensændres til at omfatte perso-
ner, der modtager kontanthjælp efter lov om aktiv socialpo-
litik og som er omfattet af integrationsprogrammet for flygt-
ninge og familiesammenførte udlændinge efter integrations-
loven.

Til § 5

Til nr. 1
Efter gældende regler indgår kontanthjælp med det beløb,

som ville være blevet udbetalt, hvis et husstandsmedlem ik-
ke havde været omfattet af § 25, stk. 5, 7, 8, 9 eller 10, i lov
om aktiv socialpolitik vedrørende »500-kroners-nedsættel-
sen«.

Det foreslås, at henvisningen til § 25, stk. 5, 7, 8, 9 og 10,
i lov om aktiv socialpolitik udgår af bestemmelsen som føl-
ge af, at § 25, stk. 5, 7, 8, 9 og 10, ophæves i lov om en ak-
tiv socialpolitik.

Der vil fortsat ikke ske forhøjelse af boligstøtten, når kon-
tanthjælpen reduceres efter § 42, stk. 1, i lov om aktiv so-
cialpolitik. Der henvises til bemærkningerne til denne lovs
§ 1, nr. 23, vedrørende ophævelse af § 42, stk. 2 og 3, i lov
om en aktiv socialpolitik.

Til nr. 2
Efter gældende regler reduceres boligstøtte som følge af

kontanthjælpsloftet i §§ 25 b, 25 c og 25 e i lov om aktiv
socialpolitik.

Det foreslås, at bestemmelsen ophæves som følge af, at
kontanthjælpsloftet i §§ 25 b, 25 c og 25 e i lov om aktiv
socialpolitik ophæves.

Til § 6
Den kommunale budgetgaranti indebærer, at kommunerne

under ét kompenseres for udviklingen i de kommunale ud-
gifter på visse områder, herunder kontanthjælp, revalidering,
ledighedsydelse, driftsudgifter til aktivering og udgifter til
introduktionsydelse og aktivering efter integrationsloven.
Kompensationen sker via en regulering af bloktilskuddet.

Den foreslåede ændring er en konsekvens af ændringen af
integrationsloven, hvorefter udlændinge, der i dag modtager
introduktionsydelse efter integrationslovens regler, for frem-
tiden i stedet kan modtage kontanthjælp efter lov om aktiv
socialpolitik.

Til § 7
Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. januar

2012.
I stk. 2 foreslås det, at for personer, der indtil den 1. januar

2012 har modtaget forudbetalt starthjælp eller integrations-
ydelse i medfør af lov nr. 1034 af 17. december 2002 om
ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven -
bl.a. om indfasning af bagudbetaling af kontanthjælp, og
som nu bliver berettiget til kontanthjælp efter lovforslagets
§ 1, nr. 11 og 12, til § 11, stk. 1, og § 11, stk. 3-7, i lov om
aktiv socialpolitik og lovforslagets § 2, nr. 2, til § 4, stk. 1, i
integrationsloven, reguleres ydelsen for januar 2012 senest
den 31. januar 2012.

Det medfører, at den forudbetalte ydelse, som udbetales til
dækning af forsørgelsen i januar måned 2012, kan blive ud-
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betalt på starthjælps- eller introduktionsydelses-niveau, og
at kommunen senest ved udløbet af januar måned 2012 skal
efterregulere ydelsen op til kontanthjælpsniveau.

I stk. 3 foreslås det, at hvis en starthjælps- eller introdukti-
onsydelsesmodtager ikke har overholdt sin pligt til at oplyse
om arbejde efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og ad-
ministration på det sociale område eller efter integrationslo-
vens § 49, stk. 2, eller uberettiget har modtaget hjælp under
ophold i udlandet før lovens ikrafttræden og kommunen har
truffet en afgørelse om en sanktion efter § 43 i lov om aktiv
socialpolitik eller efter integrationslovens § 31 a før eller ef-
ter lovens ikrafttræden, tæller disse sanktioner med i en af-
gørelse efter §§ 42 og 43 i lov om aktiv socialpolitik efter
lovens ikrafttræden om gentagelsesvirkning, hvis personen
inden for de seneste 5 år igen ikke opfylder sin oplysnings-
pligt m.v. efter lovens ikrafttræden.

Det medfører, at afgørelser om sanktioner, som er truffet
efter de hidtidige regler i § 43 i lov om aktiv socialpolitik og
integrationslovens § 31 a, mens en person modtog starthjælp
eller introduktionsydelse, indgår i kommunens beregning af,
om der skal træffes afgørelse om en gentagelsessanktion ef-
ter § 42, stk. 2 og 3, og § 43, stk. 2, i lov om aktiv socialpo-
litik den 1. januar eller senere.

I stk. 4 foreslås det, at starthjælp, der er udbetalt før lovens
ikrafttræden medgår i opgørelsen af perioden på 18 måneder
indenfor 24 måneder, hvor kommunen afholder udgifterne
til hjælp fuldt ud. Efter de gældende regler i § 100, stk. 1, 3.
pkt., § 104, stk. 1, 3. pkt., og § 104, stk. 2, 3. pkt., afholder
kommunen fuldt ud udgiften til hjælp, hvis en person, der er
visiteret til fleksjob, har modtaget hjælp i en periode på 18
måneder indenfor 24 måneder efter visiteringen til fleksjob.
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Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende regler
Gældende formulering Lovforslaget

§ 1

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørel-
se nr. 946 af 1. oktober 2009, som ændret bl.a. ved
§ 3 i lov nr. 247 af 24. marts 2010, § 3 i lov nr.
431 af 28. april 2010, § 4 i lov nr. 573 af 31. maj
2010, § 3 i lov nr. 1595 af 22. december 2010, § 1
i lov nr.1596 af 22. december 2010, lov nr. 1597
af 22. december 2010, § 4 i lov nr. 1602 af 22. de-
cember 2010, § 1 i lov nr. 461 af 18. maj 2011 og
senest ved § 1 i lov nr. 600 af 14. juni 2011, fore-
tages følgende ændringer:

§ 1. […]
Stk. 2. Formålet med at give hjælp til forsørgelse

er at sætte modtageren i stand til at klare sig selv.
Modtageren og ægtefællen skal derfor efter evne
udnytte og udvikle deres arbejdsevne, herunder
ved at tage imod tilbud om arbejde eller tilbud ef-
ter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. …

1. I § 1, stk. 2, 2. pkt., ændres »eller tilbud efter
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: », til-
bud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats el-
ler tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter
integrationsloven«.

§ 5. […]
Stk. 2. Kommunen kan dog i særlige tilfælde til-

lade, at retten til hjælp bevares under kortvarige
ophold i udlandet, hvis

2. I § 5, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats«: », tilbud i medfør af in-
tegrationsprogrammet efter integrationsloven«.

1) modtageren deltager i aktiviteter, der er led i til-
bud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats el-
ler revalidering efter denne lov,
2) modtageren udøver aftalt eller fastsat samvær,
som ikke kan foregå her i landet, med egne børn
under 18 år,
3) modtageren har brug for nødvendig lægebe-
handling, som den pågældende ikke kan få her i
landet, eller
4) der i øvrigt foreligger ganske særlige forhold,
f.eks. besøg hos en nær pårørende, der er alvorligt
syg.

Stk. 3. Det er en betingelse for at bevare hjælpen
i udlandet, at opholdet ikke hindrer, at modtageren
kan opfylde de almindelige betingelser for hjælp,
herunder at den pågældende kan tage imod tilbud

3. I § 5, stk. 3, ændres » eller tilbud efter lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats« til: », tilbud efter
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i
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om arbejde eller tilbud efter lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats.

medfør af integrationsprogrammet efter integrati-
onsloven«.

§ 8. […]
Stk. 2. Når en person har brug for hjælp til for-

sørgelse i forbindelse med ledighed, kan kommu-
nen normalt gå ud fra, at behovet kan opfyldes ved
kontanthjælp eller starthjælp og tilbud efter lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen be-
handler sagen efter regler, der er fastsat efter § 4 a,
stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

4. I § 8, stk. 2, § 8 a, stk. 1, § 13 b, stk. 1, § 13 d,
stk. 1, og § 25 a, stk. 1, 1. og 2. pkt., udgår » eller
starthjælp«.

Stk. 3. …

§ 8 a. En person, der har ansøgt om eller modta-
ger kontanthjælp eller starthjælp, og som efter
kommunens vurdering modtager hjælpen alene på
grund af ledighed, skal ved første henvendelse til
kommunen om hjælp tilmelde sig som arbejdssø-
gende i jobcenteret, og kommunen skal sørge for,
at det sker, jf. kapitel 5 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats.

Stk. 2. …

§ 13 b. En person, der ønsker at modtage kon-
tanthjælp eller starthjælp, kan i almindelighed tid-
ligst få udbetalt hjælp 1 måned efter den første
henvendelse til kommunen, jf. dog § 25 a. Ansøge-
ren er omfattet af § 13 i venteperioden. For perso-
ner, der modtager hjælp alene på grund af ledig-
hed, kan udbetaling af hjælp kun finde sted, hvis
ansøgeren er tilmeldt som arbejdssøgende i job-
centeret og udnytter sine arbejdsmuligheder.

Stk. 2-7. …

§ 13 d. Pensionsstyrelsen fører tilsyn med kom-
munernes vurdering af en persons rådighed, når
den pågældende har ansøgt om eller modtager
kontanthjælp eller starthjælp alene på grund af le-
dighed.

Stk. 2. …

§ 25 a. Kommunen kan yde op til 1 måneds en-
gangshjælp til personer, der ikke opfylder betin-
gelserne i § 13 b, indtil de har ret til en hel måneds
kontanthjælp eller starthjælp. Engangshjælpen
ydes fra ansøgningstidspunktet, og indtil ansøge-
ren får udbetalt kontanthjælp eller starthjælp.

Stk. 2. …
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§ 8. […]
Stk. 2. Når en person har brug for hjælp til for-

sørgelse i forbindelse med ledighed, kan kommu-
nen normalt gå ud fra, at behovet kan opfyldes ved
kontanthjælp eller starthjælp og tilbud efter lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen be-
handler sagen efter regler, der er fastsat efter § 4 a,
stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

5. I § 8, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats«: » eller tilbud i med-
før af integrationsprogrammet efter integrationslo-
ven«.

Stk. 3. Når en person har problemer ud over le-
dighed, behandler kommunen sagen efter reglerne,
der er fastsat efter § 4 a, stk. 1 og 3, i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats.

6. I § 8, stk. 2, 2. pkt., og i stk. 3, indsættes efter
»lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: » eller
integrationslovens § 20 c«.

§ 8 a. En person, der har ansøgt om eller modta-
ger kontanthjælp eller starthjælp, og som efter
kommunens vurdering modtager hjælpen alene på
grund af ledighed, skal ved første henvendelse til
kommunen om hjælp tilmelde sig som arbejdssø-
gende i jobcenteret, og kommunen skal sørge for,
at det sker, jf. kapitel 5 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats.

7. I § 8 a, stk. 1, indsættes efter »lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats«: » eller integrationslovens
§ 26 a, stk. 1«.

Stk. 2. Personen skal løbende bekræfte sin tilmel-
ding som arbejdssøgende hos jobcenteret efter de
regler, der er fastsat herom i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats og regler fastsat i medfør he-
raf.

8. I § 8 a, stk. 2, indsættes efter »regler fastsat i
medfør heraf«: » eller integrationslovens § 26 a,
stk. 1«.

§ 10. Kommunen skal løbende følge sager efter
denne lov for at sikre sig, at betingelserne for at gi-
ve hjælp fortsat er opfyldt. Samtidig skal kommu-
nen være opmærksom på, om der er grundlag for
at yde andre former for hjælp. Jobcenteret foreta-
ger opfølgningen på den beskæftigelsesrettede ind-
sats, herunder på, om personen udnytter sine ar-
bejdsmuligheder, jf. §§ 13-13 c. Denne opfølgning
sker i forbindelse med kontaktforløbet, jf. kapitel 7
i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

9. I § 10, stk. 1, 4. pkt., og § 10, stk. 2, 3. pkt., ind-
sættes efter »i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats«: » eller efter integrationslovens § 20«.

Stk. 2. Kommunen skal foretage opfølgning på
en sag efter stk. 1 senest 3 måneder efter første
henvendelse. Herefter skal opfølgning ske senest 3
måneder efter, at sagen sidst har været vurderet.
Jobcenteret skal foretage opfølgning på den be-
skæftigelsesrettede indsats efter reglerne om det
individuelle kontaktforløb, jf. kapitel 7 i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats, og i øvrigt når der op-
står begrundet tvivl om, hvorvidt personen eller
dennes ægtefælle udnytter sine arbejdsmuligheder.
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Stk. 3. …
10. Overskriften til kapitel 4 affattes således:

Kontanthjælp og starthjælp »Kontanthjælp«

§ 11. Kommunen yder hjælp i form af kontant-
hjælp, starthjælp og tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. …

11. § 11, stk. 1, affattes således:
»Kommunen yder hjælp i form af kontanthjælp,

tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
og tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter
integrationsloven.«

Stk. 3. Retten til kontanthjælp er tillige betinget
af, at ansøgeren har opholdt sig her i riget i sam-
menlagt 7 år inden for de seneste 8 år. For perso-
ner, der som følge af denne betingelse har haft ret
til eller ville have haft ret til starthjælp, er retten til
kontanthjælp endvidere betinget af, at ansøgeren
har haft ordinær beskæftigelse her i riget i en tid,
som sammenlagt svarer til fuldtidsbeskæftigelse i
2 år og 6 måneder inden for de seneste 8 år.

12. § 11, stk. 3-7, ophæves.

Stk. 4. I beregningen af opholdstiden efter stk. 3,
1. pkt., indgår perioder, hvor ansøgeren har haft
folkeregisteradresse her i riget, medmindre særlige
grunde fører til et andet resultat. Ophold i udlandet
i perioder på sammenlagt højst 2 måneder pr. ka-
lenderår i forbindelse med ferie, studierejser, tje-
neste- og forretningsrejser m.v. ligestilles med op-
hold her i riget, hvis personen har beholdt sin bo-
pæl i Danmark.

Stk. 5. Opgørelse af beskæftigelsen efter stk. 3,
2. pkt., for personer uden fastsat arbejdstid og for
personer beskæftiget ved selvstændig virksomhed
sker efter reglerne i § 13, stk. 13 og 14.

Stk. 6. Kravet om, at ansøgeren skal have op-
holdt sig her i riget i sammenlagt 7 år inden for de
seneste 8 år, og kravet om ordinær fuldtidsbeskæf-
tigelse i Danmark i 2 år og 6 måneder inden for de
seneste 8 år gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det
omfang disse efter EU-retten er berettigede til
hjælpen. Endvidere gælder kravet om ordinær
fuldtidsbeskæftigelse i Danmark i 2 år og 6 måne-
der inden for de seneste 8 år ikke for førtidspensio-
nister, der ikke modtager fuld førtidspension efter
lov om social pension på grund af betingelserne
om optjening eller en tilsvarende pension fra et an-
det EU/EØS-land, eller for personer, der har nået
folkepensionsalderen, jf. lov om social pension.

Stk. 7. Kommunen træffer afgørelse om retten til
forsørgelse i form af kontanthjælp eller starthjælp.
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Ansøgeren har pligt til at bidrage med oplysninger,
der er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp an-
søgeren er berettiget til. Hvis personen ikke kan
dokumentere, at opholds- og beskæftigelseskravet
i stk. 3-6 er opfyldt, yder kommunen starthjælp.

§ 12. Der kan ikke ydes hjælp til personer under
uddannelse, jf. dog §§ 37 og 38 i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesministeren
kan herudover fastsætte regler om, at der i særlige
tilfælde kan ydes hjælp til personer under uddan-
nelse.

13. I § 12, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats«: » eller efter inte-
grationslovens § 23 a, stk. 6«.

Stk. 2. …

§ 13. […]
Stk. 2. Kommunen har pligt til at vurdere, om en

person, der har ansøgt om eller får hjælp efter
§ 11, fortsat opfylder betingelserne for hjælpen
ved at udnytte sine arbejdsmuligheder, hvis perso-
nen

14. I § 13, stk. 2, nr. 4, indsættes efter » et tilbud
efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », et
tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter in-
tegrationsloven«.

1) afslår et arbejde, som personen er henvist til,
2) udebliver fra en jobsamtale eller en cv-samtale i
jobcenteret eller hos anden aktør eller fra en rådig-
hedsvurdering i jobcenteret,
3) udebliver fra en opfølgningssamtale i kommu-
nen,
4) undlader at give meddelelse til jobcenteret,
kommunen eller arbejdsgiveren om sygdom i til-
fælde, hvor den ledige er givet et tilbud efter lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats eller skal møde
til jobsamtale hos en arbejdsgiver,
5) undlader at give meddelelse om sygdom til
kommunen i tilfælde, hvor den ledige er indkaldt
til en sygeopfølgningssamtale eller foranstaltnin-
ger som led i sygeopfølgning, eller
6) afviser eller udebliver fra deltagelse i foranstalt-
ninger som led i sygeopfølgning.

Stk. 3. Det er en betingelse for at få hjælp, at an-
søgeren og dennes ægtefælle tager imod et rimeligt
tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Hvis ansøgeren ikke har en ungdomsuddannelse,
er det endvidere en betingelse for at få hjælp, at
personen deltager i en læse- og skrivetest, hvis
jobcenteret vurderer, at der er behov for det. For
ansøgere, der modtager hjælp efter § 25, stk. 1, nr.
3 eller 4, eller stk. 12, nr. 3 eller 4, og som ikke
forsørger eget barn i hjemmet, er det endvidere en
betingelse for at få hjælp, at ansøgeren medvirker

15. I § 13, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »et rime-
ligt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats«: » eller et rimeligt tilbud i medfør af integra-
tionsprogrammet efter integrationsloven«.

16. I § 13, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »at der er
behov for det«: », medmindre personen er omfattet
af et integrationsprogram efter integrationsloven«.

17. I § 13, stk. 3, 3. pkt., udgår » eller stk. 12, nr. 3
eller 4,«.
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ved beskæftigelsesfremmende foranstaltninger i
form af aktiviteter pålagt efter § 21 b i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. Ønsker ansøgeren eller ægtefællen at
modtage eller modtager ansøgeren eller ægtefællen
hjælp alene på grund af ledighed, har de dog ikke
pligt til at udnytte deres arbejdsmuligheder ved at
tage imod et tilbud om arbejde efter stk. 1 eller til-
bud eller beskæftigelsesfremmende foranstaltnin-
ger efter stk. 3, hvis

18. I § 13, stk. 3, 3. pkt., indsættes efter »lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats«: » eller integrati-
onslovens § 16 a«.

1) tilbuddet ikke kan anses for et rimeligt tilbud på
grund af forhold, der vedrører tilbuddets indhold,
2) den pågældende ikke kan arbejde på grund af
sygdom eller der er risiko for, at helbredet forrin-
ges, hvis det hidtidige arbejde fortsættes,
3) afstanden mellem bopæl og arbejdssted medfø-
rer en urimelig belastning af den pågældende på
grund af transportvanskeligheder eller den tid, der
går til transport,
4) den pågældende har ret til fravær ved graviditet,
barsel og adoption, i det omfang der under fravær
efter bestemmelserne i barsellovens § 6, stk. 1 og
2, § 7, § 8, stk. 1-6 og 8, § 9, § 13 og § 14, stk. 1
og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og
adoption,
5) den pågældende er nødt til at passe sine børn og
der ikke kan anvises anden pasningsmulighed,
6) den pågældende modtager støtte efter lov om
social service til pasning af handicappet barn eller
døende nærtstående eller efter lov om ret til orlov
og dagpenge ved barsel til pasning af alvorligt sygt
barn,
7) den pågældende er omfattet af en friperiode ef-
ter § 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

19. I § 13, stk. 4, nr. 7, indsættes efter »lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats«: » eller integrations-
lovens § 24«.

8) den pågældende aftjener værnepligt,
9) arbejdet er omfattet af en overenskomstmæssig
konflikt eller
10) arbejdet omfatter udvikling og fremstilling af
krigsmateriel.

Stk. 7. En person, hvis ægtefælle er berettiget til
hjælp efter § 11, og som udelukkende eller hoved-
sagelig har arbejdet i hjemmet, kan vælge ikke at
udnytte sine arbejdsmuligheder efter reglerne i
stk. 1-3. I så fald bliver hjælpen til ægteparret be-
regnet efter reglerne i § 26, stk. 5, og § 34, stk. 3.

20. I § 13, stk. 7, ændres »§ 26, stk. 5« til: »§ 26,
stk. 3«.

Stk. 8. For så vidt angår et ægtepar, hvor en eller
begge ægtefæller er berettiget til hjælp efter § 11,

21. § 13, stk. 8 -14, ophæves.
Stk. 15 bliver herefter stk. 8.
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og hvor hjælpen til ægteparret beregnes efter § 26,
stk. 1, på baggrund af satserne i § 25, stk. 1, nr. 1
eller 2, stk. 2 eller stk. 3, anses en ægtefælle ikke
for at udnytte sine arbejdsmuligheder efter regle-
rne i stk. 1-3, når
1) ægteparret har modtaget hjælp efter § 11 i sam-
menlagt 1 år eller derover og
2) den pågældende ægtefælle ikke har dokumente-
ret, at han eller hun har haft mindst 225 timers or-
dinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12
kalendermåneder.

I så fald bliver hjælpen til ægteparret beregnet
efter reglerne i § 26, stk. 5 og 6, og § 34, stk. 3.

Stk. 9. En ægtefælle, hvis arbejdsevne er så be-
grænset, at vedkommende ikke kan opnå beskæfti-
gelse på det ordinære arbejdsmarked, er ikke om-
fattet af kravet i stk. 8, nr. 2, om 225 timers ordi-
nært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 ka-
lendermåneder.

Stk. 10. I perioden med hjælp i sammenlagt 1 år
til et ægtepar efter stk. 8, nr. 1, indgår
1) perioder med kontanthjælp eller starthjælp, som
parret har modtaget, inden det har modtaget hjælp
efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3,
2) perioder, hvor en eller begge ægtefæller har del-
taget i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats eller har modtaget engangshjælp efter § 25
a, og
3) perioder, hvor hjælpen har været nedsat eller
bortfaldet efter §§ 36-43.

Perioden med hjælp i sammenlagt 1 år afbrydes,
hvis ingen af ægtefællerne har modtaget hjælp ef-
ter § 11 i en sammenhængende periode på 1 år.

Stk. 11. Opgørelsen af arbejde inden for de sene-
ste 12 kalendermåneder efter stk. 8, nr. 2, sker for
hver ægtefælle for sig. Perioden på 12 kalender-
måneder forlænges med
1) perioder, hvor den pågældende ikke har kunnet
arbejde på grund af dokumenteret sygdom,
2) perioder, hvor den pågældende har haft ret til
fravær ved graviditet, barsel eller adoption, jf.
stk. 4, nr. 4, og perioder med børnepasningsorlov
efter lov om børnepasningsorlov,
3) perioder, hvor den pågældende har modtaget
støtte efter lov om social service til pasning af han-
dicappet barn, nærtstående med handicap eller al-
vorlig sygdom eller døende nærtstående og efter
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lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til pas-
ning af alvorligt sygt barn,
4) perioder, hvor den pågældende har aftjent vær-
nepligt,
5) perioder, hvor den pågældendes arbejdsevne har
været så begrænset, at vedkommende ikke har
kunnet opnå beskæftigelse på det ordinære ar-
bejdsmarked, og
6) perioder, hvor den pågældende har været under
ordinær uddannelse eller har modtaget en anden
offentlig forsørgelsesydelse, der ikke er betinget
af, at vedkommende udnytter sine arbejdsmulighe-
der.

Stk. 12. En ægtefælle, hvis hjælp er ophørt efter
stk. 7 eller 8, kan igen blive berettiget til hjælp, når
den pågældende dokumenterer, at han eller hun
har haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet ar-
bejde inden for de seneste 12 kalendermåneder. De
225 timers arbejde skal ligge efter det tidspunkt,
hvor hjælpen ophørte efter stk. 7 eller 8. Stk. 11, 2.
pkt., finder tilsvarende anvendelse, hvis ægtefæl-
len dokumenterer, at der har foreligget en af de
nævnte perioder, der kan begrunde en forlængelse.

Stk. 13. Har en ægtefælle haft ordinært og ustøt-
tet arbejde, hvor der ikke har været en fastsat ar-
bejdstid, beregnes det antal timer, den pågældende
anses for at have arbejdet efter stk. 8 og 12, ud fra
indtægten divideret med en omregningsfaktor på
95 kr. Beløbet reguleres en gang årligt den 1. janu-
ar med satsreguleringsprocenten efter lov om en
satsreguleringsprocent.

Stk. 14. Selvstændig virksomhed kan medregnes
til opgørelse af timetallet efter stk. 8 og 12, hvis
ægtefællen dokumenterer, at den selvstændige
virksomhed har haft et omfang, der kan sidestilles
med lønarbejde i mindst 20 timer pr. uge, og der
ikke er udbetalt hjælp efter § 11 til den pågælden-
de ægtefælle, mens den selvstændige virksomhed
er drevet. Den selvstændige virksomhed medreg-
nes med det faktisk dokumenterede timetal.

Stk. 15. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter
forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere
regler om anvendelsen af bestemmelserne i
stk. 1-4, herunder regler om, hvornår kommunen
skal kræve frigørelsesattest, hvis ansøgeren eller
ægtefællen har deltidsarbejde. Beskæftigelsesmini-
steren fastsætter endvidere efter forhandling med
Beskæftigelsesrådet nærmere regler om kommu-

22. I § 13, stk. 15, der bliver stk. 8, ophæves 2.
pkt.
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nens pligt til at sende varslingsbrev, vejlede om
jobsøgning m.v. til ægtepar, der kan blive omfattet
af stk. 8.

§ 13 a. […]
Stk. 2. Personen skal hurtigst muligt efter tilmel-

ding som arbejdssøgende i jobcenteret sørge for at
lægge en beskrivelse af tidligere beskæftigelse, ud-
dannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af be-
tydning for jobcenterets bistand med at finde ar-
bejde ind i Jobnet efter de regler, der gælder her-
om i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og reg-
ler fastsat i medfør heraf. Personen skal herefter
vedligeholde sin beskrivelse (cv) efter de regler,
der er fastsat herom i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats og regler fastsat i medfør heraf.

23. I § 13 a, stk. 2, 1. og 2. pkt., indsættes efter
»regler fastsat i medfør heraf«: » eller integrati-
onslovens § 26 a, stk. 2«.

§ 13 c. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte
regler om, at kravet om at udnytte arbejdsmulighe-
derne i §§ 13 og 13 a kan fraviges under deltagelse
i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats.

24. I § 13 c indsættes efter »lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats«: » og tilbud i medfør af inte-
grationsprogrammet efter integrationsloven«.

§ 13 d. […]
Stk. 4. Pensionsstyrelsen meddeler kommunen,

om de gennemgåede afgørelser vurderes at være i
overensstemmelse med gældende rådigheds- og
sanktionsregler, herunder om der fejlagtigt er ud-
betalt kontant- eller starthjælp med den virkning,
at udgiften ikke kan anmeldes til statsrefusion.

25. I § 13 d, stk. 4, ændres »kontant- eller start-
hjælp« til: »kontanthjælp«.

Stk. 5-7. …

§ 25. […]
Stk. 5. Ægtepar, hvor en eller begge modtager

kontanthjælp efter stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller
stk. 3, får den månedlige hjælp nedsat med 500 kr.
for hver person, når en af ægtefællerne har modta-
get kontanthjælp i 6 sammenhængende kalender-
måneder. I det omfang nedsættelsen ikke kan ske
hos den ene ægtefælle, sker nedsættelsen hos den
anden. En ægtefælle, der modtager kontanthjælp
efter § 25, stk. 1-3, og som har ret til fravær på
grund af graviditet, barsel eller adoption efter § 13,
stk. 4, nr. 4, omfattes ikke af nedsættelsen. Ægte-
par, hvor den ene ægtefælle modtager kontant-
hjælp og den anden starthjælp eller introduktions-
ydelse, jf. § 26, stk. 2, omfattes ikke af nedsættel-
sen.

26. § 25, stk. 5-10 og, stk. 12-14, ophæves.
Stk. 11 bliver herefter stk. 5.
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Stk. 6. Ægtepar, der er omfattet af stk. 5, modta-
ger igen hjælp efter stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller
stk. 3, når de ikke har modtaget kontanthjælp i 6
sammenhængende kalendermåneder.

Stk. 7. Personer, der modtager hjælp efter stk. 1,
nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3, og som er gift med
en person, der modtager hjælp efter §§ 27, 27 a og
29, folkepension eller førtidspension efter lov om
social pension eller lov om højeste, mellemste, for-
højet almindelig eller almindelig førtidspension
m.v. eller uddannelsesstøtte efter lov om statens
uddannelsesstøtte, får alene kontanthjælpen nedsat
med 500 kr. efter stk. 5.

Stk. 8. 6-måneders-perioden i stk. 5 beregnes fra
første hele kalendermåned, hvorfra personen er be-
rettiget til at modtage kontanthjælp. Perioden af-
brydes, hvis begge ægtefæller i en hel kalendermå-
ned ikke har modtaget kontanthjælp. 6-måneders-
perioden i stk. 6 beregnes fra første hele kalender-
måned, hvorfra personens ret til kontanthjælp op-
hører. Perioden afbrydes, hvis begge ægtefæller i
en hel kalendermåned har modtaget kontanthjælp.

Stk. 9. Ved beregning af perioder med kontant-
hjælp efter stk. 5-8 medregnes endvidere
1) perioder med kontanthjælp, inden personen har
modtaget hjælp efter stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 el-
ler stk. 3,
2) perioder, hvor personen har deltaget i tilbud ef-
ter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har
modtaget engangshjælp efter § 25 a eller har mod-
taget kontanthjælp under forrevalidering, jf. § 47,
stk. 5 og
3) perioder, hvor hjælpen har været nedsat eller er
bortfaldet efter §§ 36-43.

Stk. 10. Ved beregning af perioder med kontant-
hjælp efter stk. 5-8 ses der bort fra
1) perioder, hvor der er udbetalt kontanthjælp i
forbindelse med graviditet, barsel eller adoption
efter § 13, stk. 4, nr. 4, og perioder med børnepas-
ningsorlov,
2) perioder, hvor den pågældende har modtaget
støtte efter lov om social service til pasning af han-
dicappet barn, nærtstående med handicap eller al-
vorlig sygdom eller døende nærtstående og efter
lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til pas-
ning af alvorligt sygt barn, samt
3) perioder, hvor den pågældende har aftjent vær-
nepligt.
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Stk. 11. ….
Stk. 12. Starthjælpen udgør et månedligt beløb på

1) 4.231 kr. for gifte og samlevende, der er fyldt
25 år,
2) 5.103 kr. for enlige, der er fyldt 25 år,
3) 4.231 kr. for personer under 25 år, som ikke bor
hos en eller begge forældre, og
4) 2.103 kr. for personer under 25 år, som bor hos
en eller begge forældre.

Stk. 13. En person, der modtager starthjælp, får
udbetalt et forsørgertillæg, hvis personen har for-
sørgelsespligt over for et barn under 18 år. Forsør-
gertillægget udgør for enlige 1.276 kr. pr. måned
og for gifte og samlevende 1.058 kr. pr. måned.
Der kan højst ydes 1 forsørgertillæg pr. barn, når
begge forældre bor sammen med barnet. Der kan
højst ydes 2 forsørgertillæg pr. husstand. Til en
husstand medregnes ansøgeren, dennes ægtefælle
eller samlever og hjemmeværende børn under 18
år, der har fast ophold i boligen. Hvis et barn un-
der 18 år selv har ansvar for at forsørge en ægte-
fælle eller et barn, betragtes det ikke som hørende
til en forælders husstand. Hvis der er mere end 2
børn i husstanden, beregnes forsørgertillægget for
de 2 yngste.

Stk. 14. Forsørgertillæg udbetales til indehaveren
af forældremyndigheden. Hvis begge forældre har
forældremyndigheden og tilhører samme husstand,
udbetales tillægget til moderen. Det er en betingel-
se for udbetaling af forsørgertillæg, at barnet har
ophold her i riget eller et andet EU/EØS-land.

§ 25 b. For personer, der i 6 sammenhængende
måneder har modtaget hjælp til forsørgelse efter
§ 25, kan den samlede hjælp, jf. stk. 2, højst udgø-
re et månedligt beløb på

27. §§ 25 b-25 e ophæves.

1) 10.859 kr. for gifte og samlevende, der er for-
sørgere,
2) 8.172 kr. for gifte og samlevende, der ikke er
forsørgere,
3) 13.546 kr. for enlige forsørgere og
4) 10.859 kr. for enlige, der ikke er forsørgere.
6-måneders-perioden beregnes efter § 25,
stk. 8-10.

Stk. 2. I beregningen af den samlede hjælp efter
stk. 1 indgår
1) kontanthjælp med det beløb, der ville have væ-
ret udbetalt, hvis personen ikke havde været om-
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fattet af § 25, stk. 5 og 7-10, og § 36, stk. 1-3,
§§ 37-41 og § 42, stk. 1-6 om nedsættelse og op-
hør af hjælpen, samt starthjælp og introduktions-
ydelse,
2) støtte efter § 34 samt
3) boligstøtte efter kapitel 1-9 i lov om individuel
boligstøtte, bortset fra boligstøtte, der ydes til per-
soner, der er omfattet af § 23, stk. 2-4, i lov om in-
dividuel boligstøtte.

Boligstøtten efter lov om individuel boligstøtte
indgår med en forholdsmæssig andel af den samle-
de støtte, herunder tilskud og lån, i forhold til an-
tallet af husstandsmedlemmer, der er fyldt 18 år.
Det samlede beløb efter nr. 1-3 nedsættes med det
beløb, der efter § 31 ses bort fra ved beregningen
af kontanthjælp.

Stk. 3. Den øvre grænse for den samlede hjælp
omfatter ikke
1) ægtepar og samlevende, der modtager hjælp ef-
ter § 26, stk. 2 og 3, og
2) personer, der har ret til fravær på grund af gra-
viditet, barsel eller adoption.

§ 25 c. Overstiger den beregnede hjælp efter
§ 25 b, stk. 2, de beløb, der er nævnt i § 25 b,
stk. 1, nedsættes den samlede hjælp med det over-
skydende beløb efter stk. 2 og 3.

Stk. 2. Den samlede nedsættelse kan højst udgøre
1.948 kr. pr. måned for gifte tilsammen og 1.290
kr. pr. person pr. måned for samlevende, enlige
forsørgere og enlige, der ikke er forsørgere. Den
øvre grænse for nedsættelse af hjælp for gifte til-
sammen gælder også, hvis det alene er den ene
ægtefælle, der er omfattet af den øvre grænse for
hjælp efter § 25 b, stk. 1.

Stk. 3. Nedsættelsen af hjælpen efter stk. 1 og 2
foretages først fuldt ud i støtten efter § 34 og her-
efter i boligstøtten, således som den indgår i bereg-
ningen efter § 25 b, stk. 2. For gifte fordeles belø-
bet mellem ægtefællerne i forhold til, hvor meget
den enkeltes ydelser overstiger loftet. Hvis der kun
udbetales hjælp til den ene ægtefælle, sker redukti-
onen fuldt ud hos denne ægtefælle.

Stk. 4. Beregningen af den samlede nedsættelse
af hjælpen efter stk. 1 og 2 foretages første gang
ved udbetaling af hjælpen efter § 25 for den 7. hele
kalendermåned. Boligstøtten, som udbetales forud,
indgår med boligstøtten for den kalendermåned,
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hvor personen er berettiget til hjælpen for den 7.
hele kalendermåned. Støtten efter § 34 indgår med
beløbet for den kalendermåned, hvor personen er
berettiget til hjælpen for den 7. hele kalendermå-
ned.

§ 25 d. Personer, der modtager hjælp efter § 25
b, omfattes ikke længere af denne bestemmelse,
når begge ægtefæller, begge samlevende eller den
enlige ikke har modtaget hjælp efter § 25 i 6 sam-
menhængende måneder. 6-måneders-perioden af-
brydes, hvis en gift, en samlevende eller en enlig i
en kalendermåned har modtaget kontanthjælp,
starthjælp eller introduktionsydelse. Beregning af
perioderne sker efter § 25, stk. 10.

§ 25 e. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte
regler om nedsættelse af støtten efter § 34 for per-
soner, der er omfattet af den øvre grænse i § 25 b,
samt om efterregulering af støtten efter § 34 og
den samlede hjælp efter § 25 b som følge af efter-
regulering af boligstøtte.

§ 25 f. En person, der modtager kontanthjælp ef-
ter § 25, stk. 1, nr. 3 eller 4, får den månedlige
hjælp nedsat efter stk. 2, når personen har modta-
get kontanthjælp, i 6 måneder efter at den pågæl-
dende har påbegyndt et tilbud efter afsnit IV-VII i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Beregnin-
gen af perioden på 6 måneder sker efter § 25,
stk. 8-10.

28. I § 25 f, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats«: « eller tilbud i
medfør af integrationsprogrammet efter integrati-
onsloven«.

29. I § 25 f, stk. 1, 2. pkt., ændres «§ 25, stk. 8-10«
til: «stk. 5-7«.

Stk. 2. Den nedsatte kontanthjælp udgør et må-
nedligt beløb på

30. § 25 f, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

1) 4.379 kr. for personer under 25 år, der ikke bor
hos en eller begge forældre, og
2) 2.177 kr. for personer under 25 år, som bor hos
en eller begge forældre.

Hvis hjælpen også er nedsat eller nedsættes efter
§ 25, stk. 5, kan hjælpen til en person, der ikke bor
hos en eller begge forældre, højst nedsættes til be-
løbet i nr. 1, og hjælpen til en person, der bor hos
en eller begge forældre, nedsættes til det beløb,
den pågældende er berettiget til efter § 25, stk. 5.

Stk. 3. …
Stk. 4. Personer under 25 år, der har fået nedsat

hjælpen efter stk. 1 og 2, omfattes ikke længere af
disse bestemmelser, når de ikke har modtaget
hjælp efter § 25 i 6 sammenhængende måneder. 6-

31. § 25 f, stk. 4, 2. pkt., ophæves, og i 3. pkt. æn-
dres «§ 25, stk. 10« til: « stk. 5-7«.
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måneders-perioden afbrydes, hvis de i en kalender-
måned modtager hjælp efter § 25. Beregning af pe-
rioderne sker efter § 25, stk. 10.

32. I § 25 f, indsættes som stk. 5-7:
»Stk. 5. 6-måneders-perioden i stk. 1 beregnes

fra første hele kalendermåned, hvorfra personen er
påbegyndt i tilbud efter afsnit IV-VII i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af
integrationsprogrammet efter integrationsloven.
Perioden afbrydes, hvis personen i en hel kalen-
dermåned ikke har modtaget kontanthjælp. 6-må-
neders-perioden i stk. 4 beregnes fra første hele
kalendermåned, hvorfra personens ret til kontant-
hjælp ophører. 6-måneders-perioden afbrydes,
hvis personen i en kalendermåned modtager hjælp
efter § 25.

Stk. 6. Ved beregning af perioder med kontant-
hjælp efter stk. 1-4 medregnes endvidere perioder,
1) hvor personen har deltaget i tilbud efter lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør
af integrationsprogrammet efter integrationsloven,
2) har modtaget engangshjælp efter § 25 a,
3) har modtaget kontanthjælp under forrevalide-
ring, jf. § 47, stk. 5, og
4) perioder, hvor hjælpen har været nedsat eller er
bortfaldet efter §§ 36-43.

Stk. 7. Ved beregning af perioder med kontant-
hjælp efter stk. 1-4 ses der bort fra
1) perioder, hvor der er udbetalt kontanthjælp i
forbindelse med graviditet, barsel eller adoption
efter § 13, stk. 4, nr. 4,
2) perioder, hvor den pågældende har modtaget
støtte efter lov om social service til pasning af
handicappet barn, nærtstående med handicap eller
alvorlig sygdom eller døende nærtstående og efter
lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til pas-
ning af alvorligt sygt barn, samt
3) perioder, hvor den pågældende har aftjent vær-
nepligt.«

33. § 26 affattes således:
§ 26. Hjælpen til et ægtepar beregnes som sum-

men af de beløb, som hver af ægtefællerne er be-
rettiget til efter § 25, jf. dog stk. 2.

»§ 26. Hjælpen til et ægtepar beregnes som sum-
men af de beløb, som hver af ægtefællerne er be-
rettiget til efter § 25.

Stk. 2. Hvis en person, der modtager kontant-
hjælp, er gift med en person, der modtager start-
hjælp eller introduktionsydelse, nedsættes kontant-

Stk. 2. Hvis kun en af ægtefællerne er berettiget
til hjælp efter § 11 og den anden ægtefælle modta-
ger en offentlig forsørgelsesydelse eller tilskud til
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hjælpen således, at de to forsørgelsesydelser sam-
menlagt svarer til kontanthjælpen, dog mindst det
beløb, der ville være modtaget, hvis begge havde
modtaget starthjælp, jf. § 25, stk. 12 og 13.

pasning af egne børn efter § 86 i dagtilbudsloven,
beregnes der ikke hjælp til den ægtefælle, der
modtager en offentlig forsørgelsesydelse eller det
nævnte tilskud.

Stk. 3. Hvis en person, der modtager kontant-
hjælp, er samlevende med en person, der modtager
starthjælp eller introduktionsydelse, nedsættes
kontanthjælpen således, at de to forsørgelsesydel-
ser sammenlagt svarer til kontanthjælpen, dog
mindst det beløb, der ville være modtaget, hvis
begge havde modtaget starthjælp, jf. § 25, stk. 12
og 13.

Stk. 4. Hvis kun en af ægtefællerne er berettiget
til hjælp efter § 11 og den anden ægtefælle modta-
ger en offentlig forsørgelsesydelse eller tilskud til
pasning af egne børn efter § 86 i dagtilbudsloven,
beregnes der ikke hjælp til den ægtefælle, der
modtager en offentlig forsørgelsesydelse eller det
nævnte tilskud.

Stk. 3. Hvis en af ægtefællerne har valgt ikke at
udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 13, stk. 7, be-
regnes der alene hjælp til den berettigede ægtefæl-
le efter reglerne i § 25. Hjælpen beregnes igen ef-
ter stk. 1, når begge ægtefæller udnytter deres ar-
bejdsmuligheder.

Stk. 4. Der kan ikke ydes tilskud til pasning af
egne børn efter § 86 i dagtilbudsloven til en ægte-
fælle, der ikke udnytter sine arbejdsmuligheder, jf.
§ 13, stk. 7.«

Stk. 5. Hvis en ægtefælle har valgt ikke at udnyt-
te sine arbejdsmuligheder, jf. § 13, stk. 7, eller ik-
ke opfylder betingelsen om 225 timers ordinært og
ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalender-
måneder, jf. § 13, stk. 8, beregnes der alene hjælp
til den berettigede ægtefælle efter reglerne i § 25.
Hjælpen beregnes igen som summen af de beløb,
som hver af ægtefællerne er berettiget til efter
§ 25, jf. stk. 1, når den ægtefælle, der har valgt ik-
ke at udnytte sine arbejdsmuligheder eller ikke op-
fylder betingelsen om ordinært og ustøttet arbejde
i § 13, stk. 8, har opnået 225 timers ordinært og
ustøttet arbejde, jf. § 13, stk. 12.

Stk. 6. Hvis der alene beregnes hjælp til den ene
ægtefælle efter stk. 5 og denne ægtefælle skal op-
fylde betingelsen om 225 timers ordinært og ustøt-
tet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåne-
der i § 13, stk. 8, men ikke længere gør det, bereg-
nes der fortsat hjælp til den af ægtefællerne, der
efter kommunens vurdering er tættest på arbejds-
markedet. Det er en betingelse for udbetaling af
hjælp efter 1. pkt., at den pågældende ægtefælle
søger at udnytte sine arbejdsmuligheder efter reg-
lerne i § 13, stk. 1-3, og § 13 a. Hjælpen beregnes
igen efter stk. 5, når en af ægtefællerne har haft
225 timers ordinært og ustøttet arbejde, jf. § 13,
stk. 12.
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Stk. 7. Den ændrede beregning af hjælpen efter
stk. 5 og 6 sker fra den 1. i måneden efter, at æn-
dringerne i ægtefællernes forhold er indtrådt.

Stk. 8. Der kan ikke ydes tilskud til pasning af
egne børn efter § 86 i dagtilbudsloven til en ægte-
fælle, der ikke udnytter sine arbejdsmuligheder, jf.
§ 13, stk. 7 og 8.

§ 27. For personer, der opfylder betingelserne i
§ 11, stk. 3-6, for at få kontanthjælp, udgør hjæl-
pen et månedligt beløb, der svarer til, hvad der
ydes en gift folkepensionist uden andre indtægter
end folkepensionen, til personer,

34. I § 27, stk. 1, ændres «For personer, der opfyl-
der betingelserne i § 11, stk. 3-6, for at få kontant-
hjælp, udgør hjælpen« til: »Hjælpen udgør«.

1) der har nået efterlønsalderen som fastsat i lov
om arbejdsløshedsforsikring m.v., og
2) som ikke kan få social pension på grund af be-
tingelserne om optjening.

Stk. 2. …

§ 27 a. Hjælpen til personer, der ikke modtager
fuld førtidspension efter lov om social pension på
grund af betingelserne om optjening, kan pr. må-
ned højst udgøre det beløb, der ville kunne udbeta-
les, hvis ansøgeren havde været berettiget til fuld
førtidspension. For personer, der ikke opfylder be-
tingelserne i § 11, stk. 3-6, for at få kontanthjælp,
kan hjælpen pr. måned højst udgøre et beløb, der
svarer til starthjælpen.

35. § 27 a, 2. pkt., ophæves.

§ 30. […]
Stk. 2. Når hjælpen til en gift person beregnes ef-

ter § 26, stk. 4, trækker kommunen kun den del af
den anden ægtefælles indtægt fra, som overstiger
henholdsvis 10.245 kr. eller 7.711 kr. afhængigt
af, om den pågældende har forsørgelsespligt over
for børn eller ikke.

36. I § 30, stk. 2, ændres »§ 26, stk. 4« til: »§ 26,
stk. 2«.

37. § 31 affattes således:
§ 31. Har ansøgeren eller ægtefællen arbejdsind-

tægter eller indtægter som led i tilbud efter lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats eller andre beskæf-
tigelsesfremmende foranstaltninger, ses der ved
beregningen af kontanthjælpen efter § 25 bort fra
10,24 kr. pr. udført arbejdstime. Modtager ansøge-
ren nedsat kontanthjælp efter § 25, stk. 5 og 7-10,
ses der ved beregningen af kontanthjælpen efter
§ 25 bort fra 28 kr. pr. udført arbejdstime i ustøttet
beskæftigelse. Kontanthjælpsperioder og perioder

»§ 31. Har ansøgeren eller ægtefællen arbejds-
indtægter eller indtægter som led i tilbud efter lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud i medfør
af integrationsprogrammet efter integrationsloven
eller andre beskæftigelsesfremmende foranstalt-
ninger, ses der ved beregningen af kontanthjælpen
efter § 25 bort fra 14,58 kr. pr. udført arbejdstime.
Det beløb, der samlet kan ses bort fra, kan ikke be-
regnes på grundlag af mere end 160 timer pr. må-
ned pr. person.
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uden kontanthjælp opgøres efter § 25, stk. 8-10.
For personer, der modtager starthjælp og for per-
soner, der har fået nedsat kontanthjælpen efter
§ 26, stk. 2 eller 3, ses der bort fra 28 kr. pr. udført
arbejdstime. Det beløb, der samlet kan ses bort fra,
kan ikke beregnes på grundlag af mere end 160 ti-
mer pr. måned pr. person.

Stk. 2. For personer, der ikke har en fastsat ar-
bejdstid, beregnes timetallet ud fra indtægten divi-
deret med den omregningsfaktor, som er fastsat ef-
ter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæfti-
gelsesministeren fastsætter regler for omregnin-
gen.

Stk. 2. For personer, der ikke har en fastsat ar-
bejdstid, beregnes timetallet ud fra indtægten divi-
deret med den omregningsfaktor, som er fastsat ef-
ter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæfti-
gelsesministeren fastsætter regler for omregnin-
gen.«

Stk. 3. Når en kontanthjælpsmodtager, der er om-
fattet af stk. 1, 2. pkt., igen modtager kontanthjælp
efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3,
beregnes fradraget pr. udført arbejdstime efter
stk. 1, 1. pkt. Kontanthjælpsperioder og perioder
uden kontanthjælp opgøres efter § 25, stk. 8-10.

Stk. 4. Beregnes hjælpen til et ægtepar efter reg-
lerne i § 26, stk. 5 og 6, ses der ved beregningen af
hjælpen efter § 25 bort fra 30,94 kr. pr. udført ar-
bejdstime i ustøttet beskæftigelse. Stk. 1, 5. pkt.,
finder tilsvarende anvendelse. For personer, der ik-
ke har en fastsat arbejdstid, beregnes timetallet ud
fra indtægten divideret med den omregningsfaktor,
der er fastsat i § 13, stk. 13.

§ 33. Der foretages ikke fradrag i hjælpen for:
1) Invaliditetsydelse, invaliditetsbeløb samt bi-
stands- og plejetillæg efter lov om social pension.

38. I § 33, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats«: » og hjælp efter inte-
grationslovens § 23 f«.

2) Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats.
3) Vederlag som tilforordnet ved valg.
4) Legater, der er fritaget for beskatning efter lig-
ningslovens § 7, nr. 6, og ydelser fra godkendte
sociale fonde, stiftelser m.v., der er fritaget for be-
skatning hos modtageren, jf. ligningslovens § 7,
nr. 22.
5) Børns indtægter og indtægter, der vedrører
børn, bortset fra tilskud til pasning af egne børn ef-
ter § 38 i lov om social service.
6) Værdien af kost m.v. under indlæggelse på sy-
gehus eller lignende behandlingsinstitutioner. Hvis
sygehusopholdet har varet i mere end 3 måneder,
kan der dog foretages fradrag svarende til den be-
sparelse, der er en følge af indlæggelsen.
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7) Transportgodtgørelse for dokumenterede udgif-
ter til nødvendig transport ved udførelse af lønnet
arbejde og ulønnet, frivilligt arbejde.

Stk. 2. …

§ 34. […] 39. § 34, stk. 3 og 4, affattes således:
Stk. 3. Følgende personer kan ikke få særlig støt-

te:
»Stk. 3. Følgende personer kan ikke få særlig

støtte:
1) Ægtepar, der er omfattet af § 13, stk. 7 og 8. 1) Ægtepar, der er omfattet af § 13, stk. 7.
2) Personer under 25 år, som får hjælp efter § 25,
stk. 1, nr. 3 og 4 og stk. 12, nr. 3 og 4.

2) Personer under 25 år, som får hjælp efter § 25,
stk. 1, nr. 3 og 4.

3) Personer, der får hjælp efter §§ 25 a og 27. 3) Personer, der får hjælp efter §§ 25 a og 27.
4) Personer, der modtager orlovsydelse efter lov
om børnepasningsorlov.
5) Personer, der modtager introduktionsydelse ef-
ter integrationslovens § 28 a, stk. 1, nr. 3 og 4.

Stk. 4. Personer, der får nedsat hjælpen efter
§§ 36-42, får særlig støtte med det beløb, der ville
have været udbetalt, hvis de pågældende ikke hav-
de været omfattet af nedsættelsen.«

Stk. 4. Personer, der får nedsat hjælpen efter
§ 25, stk. 5-10, §§ 36-42, får særlig støtte med det
beløb, der ville have været udbetalt, hvis de pågæl-
dende ikke havde været omfattet af nedsættelsen.
Det samme gælder for modtagere af introduktions-
ydelse, der får nedsat hjælpen efter §§ 29-31 i inte-
grationsloven.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler
for beregningen af støtten efter stk. 1, herunder
regler om begrænsning af støtten og fradrag for
indtægter.

40. Overskriften før § 36 affattes således:
Fradrag i kontant- og starthjælp »Fradrag i kontanthjælp«

§ 36. Hvis en person uden rimelig grund udebli-
ver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats eller anden beskæftigelsesfremmende
foranstaltning, herunder tilbud eller foranstaltnin-
ger som led i sygeopfølgning eller en læse- og
skrivetest, jf. § 13, stk. 3, 2. pkt., skal kommunen
foretage et fradrag i hjælpen.

41. I § 36, stk. 1, indsættes efter »lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats«: », en eller flere dele af in-
tegrationsprogrammet efter integrationsloven«.

Stk. 2. …
Stk. 3. Hvis personen udebliver fra virksomheds-

praktik, jf. kapitel 11 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats, nedsætter kommunen beskæftigel-
sestillægget efter § 45, stk. 3, i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats i forhold til det antal timer,
som deltageren uden rimelig grund er udeblevet
fra.

42. § 36, stk. 3, ophæves.
Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

Stk. 4. Kommunen kan foretage et forholdsmæs-
sigt fradrag i godtgørelsen efter § 83 i lov om en

43. § 36, stk. 4, som bliver stk. 3, affattes således:
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aktiv beskæftigelsesindsats, når deltageren uden ri-
melig grund udebliver fra et tilbud efter lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats.

»Stk. 3. Kommunen kan foretage et forholds-
mæssigt fradrag i godtgørelsen efter § 83 i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats eller hjælp efter in-
tegrationslovens § 23 f, når deltageren uden rime-
lig grund udebliver fra et tilbud efter lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats eller en eller flere dele
af integrationsprogrammet efter integrationslo-
ven.«

§ 38. […]
Stk. 2. Hvis en person har undladt at bekræfte sin

tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret, jf.
§ 8 a, stk. 2, og den pågældende som følge heraf er
blevet afmeldt som arbejdssøgende i henhold til
regler fastsat efter § 11, stk. 4, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, foretager kommunen fra-
drag i hjælpen til den pågældende for de dage,
hvor personen har været afmeldt, medmindre den
manglende bekræftelse ikke skyldes personens for-
hold.

44. I § 38, stk. 2, indsættes efter »lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats«: » eller integrationslovens
§ 26 a, stk. 1«.

45. Overskriften før § 39 affattes således:
Nedsættelse af kontant- og starthjælp »Nedsættelse af kontanthjælp«

§ 39. Hjælpen nedsættes efter § 40, hvis en per-
son
1) uden rimelig grund ophører med sit arbejde,

46. I § 39, nr. 6, indsættes efter »lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats«: » eller integrationslovens
§ 16 a«.

2) uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde,
3) undlader at give meddelelse om sygdom til job-
centeret eller arbejdsgiveren, jf. § 13, stk. 2, nr. 4,
4) uden rimelig grund undlader efter krav fra job-
centeret at søge konkrete job, jf. § 13 a, stk. 1, 2.
pkt.,
5) uden rimelig grund undlader at give meddelelse
om sygdom til kommunen i tilfælde, hvor den le-
dige er indkaldt til en sygeopfølgningssamtale el-
ler foranstaltninger som led i sygeopfølgning, jf.
§ 13, stk. 2, nr. 5, eller
6) uden rimelig grund ophører med en uddannelse,
der er påbegyndt på baggrund af et uddannelsespå-
læg, jf. § 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats.

§ 40. Hjælpen efter § 25 til personer, som er om-
fattet af § 39, nedsættes med følgende beløb pr.
hændelse:

47. § 40, stk. 1, nr. 4 og 5, ophæves.

1) 1.462 kr. for personer, der modtager hjælp efter
§ 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3.
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2) 370 kr. for personer, der modtager hjælp efter
§ 25, stk. 1, nr. 3.
3) 227 kr. for personer, der modtager hjælp efter
§ 25, stk. 1, nr. 4.
4) 370 kr. for personer, der modtager hjælp efter
§ 25, stk. 12, nr. 1, 2 eller 3.
5) 227 kr. for personer, der modtager hjælp efter
§ 25, stk. 12, nr. 4.

Stk. 2-3. …
48. Overskriften før § 41 affattes således:

Ophør af kontant- og starthjælp »Ophør af kontanthjælp«

§ 41. Hjælpen ophører, hvis en person eller den-
nes ægtefælle
1) uden rimelig grund afviser tilbud efter lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden beskæf-
tigelsesfremmende foranstaltning, herunder foran-
staltninger som led i sygeopfølgning, eller

49. I § 41, stk. 1, nr. 1 og 2, indsættes efter »lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats«: », en eller
flere dele af integrationsprogrammet efter integra-
tionsloven«.

2) uden rimelig grund har gentagne udeblivelser
fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats eller anden beskæftigelsesfremmende for-
anstaltning, herunder foranstaltninger som led i sy-
geopfølgning, og udeblivelserne har et så betyde-
ligt omfang, at det kan sidestilles med en afvisning
af tilbuddet.

50. I § 41, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »afvisning
af tilbuddet«: » eller integrationsprogrammet«.

Stk. 2-3. …

§ 42. En person, som modtager hjælp efter § 25,
stk. 1, nr. 1 eller 2, eller stk. 2 eller 3, skal have
hjælpen nedsat med 1/3 i 3 uger, hvis den pågæl-
dende mod bedre vidende

51. I § 42, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »lov om
retssikkerhed og administration på det sociale om-
råde«: » eller efter § 49, stk. 2, i integrationslo-
ven«.

1) har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde
efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og admi-
nistration på det sociale område eller
2) uberettiget har modtaget hjælp under ophold i
udlandet.

Stk. 2. En person, som to gange inden for de se-
neste 5 år mod bedre vidende har tilsidesat sin
pligt til at oplyse om arbejde efter § 11, stk. 2, i
lov om retssikkerhed og administration på det so-
ciale område eller efter § 49, stk. 2, i integrations-
loven eller uberettiget og mod bedre vidende har
modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introdukti-
onsydelse under ophold i udlandet, skal have hjæl-
pen nedsat med 1/3 i 20 uger.

52. I § 42, stk. 2 og 3, udgår », starthjælp eller in-
troduktionsydelse«.

Stk. 3. En person, som tre eller flere gange inden
for de seneste 5 år mod bedre vidende har tilside-
sat sin pligt til at oplyse om arbejde efter § 11,
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stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på
det sociale område eller efter § 49, stk. 2, i integra-
tionsloven eller uberettiget og mod bedre vidende
har modtaget kontanthjælp, starthjælp eller intro-
duktionsydelse under ophold i udlandet, skal have
hjælpen nedsat med 1/3 i 20 uger, for hver gang
oplysningspligten er tilsidesat eller den pågælden-
de har været i udlandet, og skal herudover tilbage-
betale den nedsatte hjælp.

Stk. 4. …
Stk. 5. En person, der modtager hjælp efter § 25,

stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller 3, og som er gift el-
ler samlevende med en person, der modtager start-
hjælp efter § 25, stk. 12, jf. § 26, stk. 2 og 3, eller
introduktionsydelse efter integrationsloven, omfat-
tes ikke af stk. 1-4.

53. § 42, stk. 5, ophæves.
Stk. 6-9 bliver herefter stk. 5-8.

Stk. 6. Nedsættelsen sker i hjælpen fra første hele
kalendermåned efter afgørelsen. Tilbagebetalings-
kravet beregnes på grundlag af hjælpen for første
hele kalendermåned efter afgørelsen og de efter-
følgende måneder. Hjælpen afrundes til nærmeste
hele kronebeløb. Hvis en person eller dennes ægte-
fælle tillige er omfattet af en sanktion efter
§§ 36-41eller i øvrigt ikke er berettiget til hjælp,
udskydes sanktionen om nedsættelse eller tilbage-
betaling af hjælpen efter stk. 1-4, indtil sanktionen
efter §§ 36-41er afviklet eller bortfaldet, eller der
på ny ydes hjælp. Hvis sanktionen efter stk. 1-4 al-
lerede er påbegyndt, udskydes den resterende del
af sanktionen, indtil sanktionen efter §§ 36-41er
afviklet, eller der på ny ydes hjælp.

Stk. 7. Nedsættelsen af hjælpen efter stk. 1-3
bortfalder, hvis den ikke er afviklet inden for 5 år
fra det tidspunkt, hvor kommunen har konstateret
forseelsen.

Stk. 8. Kommunen træffer afgørelse om nedsæt-
telse eller tilbagebetaling af hjælpen efter stk. 1-6.

54. I § 42, stk. 8, som bliver stk. 7, ændres »1-6«
til: »1-5«.

Stk. 9. Tilbagebetaling af hjælpen efter stk. 3 og
4 sker efter § 95.

§ 43. En person, som modtager hjælp efter § 25,
stk. 1, nr. 3 eller 4, eller stk. 4 eller 12, modtager
hjælp efter § 25, stk. 1, nr. 1 eller 2, eller stk. 2 el-
ler 3, og er gift eller samlevende med en person,
der modtager starthjælp efter § 25, stk. 12, jf. § 26,
stk. 2 og 3, eller introduktionsydelse efter integra-
tionsloven, eller hvis personen modtager hjælp ef-

55. I § 43, stk. 1, ændres »§ 25, stk. 1, nr. 3 eller 4,
eller stk. 4 eller 12, modtager hjælp efter § 25,
stk. 1, nr. 1 eller 2, eller stk. 2 eller 3, og er gift
eller samlevende med en person, der modtager
starthjælp efter § 25, stk. 12, jf. § 26, stk. 2 og 3,
eller introduktionsydelse efter integrationsloven
eller hvis personen modtager hjælp efter § 25 a «
til: »§ 25, stk. 1, nr. 3 eller 4, stk. 4 eller § 25 a«.
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ter § 25 a, skal tilbagebetale 1/3 af hjælpen for 3
uger, hvis den pågældende mod bedre vidende
1) har tilsidesat sin pligt til at oplyse om arbejde
efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og admi-
nistration på det sociale område eller
2) uberettiget har modtaget hjælp under ophold i
udlandet.

Stk. 2. En person, som to gange inden for de se-
neste 5 år mod bedre vidende har tilsidesat sin
pligt til at oplyse om arbejde efter § 11, stk. 2, i
lov om retssikkerhed og administration på det so-
ciale område eller efter § 49, stk. 2, i integrations-
loven eller uberettiget og mod bedre vidende har
modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introdukti-
onsydelse under ophold i udlandet, skal tilbagebe-
tale 1/3 af hjælpen for 20 uger. En person, som tre
eller flere gange inden for de seneste 5 år mod
bedre vidende har tilsidesat sin oplysningspligt el-
ler uberettiget har modtaget kontanthjælp, start-
hjælp eller introduktionsydelse under ophold i ud-
landet, skal tilbagebetale hele hjælpen for 20 uger,
for hver gang oplysningspligten er tilsidesat eller
den pågældende har været i udlandet.

56. I § 43, stk. 2, 1. og 2. pkt., udgår », starthjælp
eller introduktionsydelse«.

Stk. 4-6. …

§ 44 a. Opholdskommunen kan uden forudgåen-
de samtykke fra den, der søger om eller får kon-
tant- eller starthjælp, forlange, at en tidligere op-
holdskommune giver oplysninger om afgørelser
om sanktioner efter §§ 36-43, hvis oplysningerne
herom er nødvendige for opholdskommunens be-
handling af sagen. Opholdskommunen skal uanset
muligheden for at indhente oplysningerne uden
samtykke forsøge at få samtykke til at indhente
oplysningerne.

57. I § 44 a, 1. pkt., ændres » kontant- eller start-
hjælp« til: »kontanthjælp«.

§ 47. […]
Stk. 3. […]

5) Starthjælp efter § 25, stk. 12, dog med fradrag
for eventuelle arbejdsindtægter m.v., jf. §§ 58 og
59.

58. § 47, stk. 3, nr. 5, ophæves.
Nr. 6 bliver herefter nr. 5.

Stk. 4. For revalidender, der modtager starthjælp
efter § 25, stk. 12, erstatter denne ydelse revalide-
ringsydelsen efter denne lov.

59. § 47, stk. 4, ophæves.
Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

Stk. 5. Revalidenden bevarer sit hidtidige forsør-
gelsesgrundlag under revalideringen.
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§ 79. Kommunen indbetaler efter reglerne i lov
om Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP-bidrag
for personer, der er fyldt 16 år, og som modtager
hjælp efter § 25, § 52, stk. 1, § 74 d, stk. 2, og
§ 45, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats, jf. dog stk. 2 og 3.

60. I § 79, stk. 1, ændres » § 25, § 52, stk. 1, § 74
d, stk. 2, og § 45, stk. 3, i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats« til: »§ 25, § 52, stk. 1, og § 74 d,
stk. 2«.

Stk. 2. For personer, der modtager hjælp efter
§ 25 og efter § 45, stk. 3, i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats, er det en betingelse for indbetaling
af ATP-bidrag, at den pågældende har modtaget en
af disse ydelser i en sammenhængende periode på
6 måneder.

61. I § 79, stk. 2, udgår »og efter § 45, stk. 3, i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

Stk. 3. For personer, der modtager hjælp efter
§ 25, § 52, stk. 1, og § 74 d, stk. 2, og efter § 45,
stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er
det en betingelse for indbetaling af ATP-bidrag, at
den månedlige ydelse, der ligger til grund for be-
regning af ATP-bidrag, mindst udgør 10.245 kr. til
en person med forsørgelsespligt over for børn og
til andre mindst udgør 7.711 kr. For personer, der
modtager hjælp efter § 25, stk. 5 og 7, skal den
månedlige ydelse dog mindst udgøre de nævnte
beløb fratrukket 500 kr. Kommunen indbetaler ik-
ke ATP-bidrag, hvis hjælpen er ydet med tilbage-
betalingspligt efter § 93.

62. I § 79, stk. 3, udgår »og efter § 45, stk. 3, i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats,«.

63. § 79, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

§ 91. Kommunen skal træffe afgørelse om tilba-
gebetaling,

64. I § 91, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »denne
lov«: », integrationslovens § 49, stk. 2,«.

1) når en person mod bedre vidende har undladt at
give kommunen oplysninger som krævet efter
§ 92, stk. 4, i denne lov eller § 11, stk. 2, i lov om
retssikkerhed og administration på det sociale om-
råde,
2) når en person mod bedre vidende uberettiget har
modtaget ydelser efter denne lov, eller
3) når en person er omfattet af en sanktion efter
lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 93. Kommunen kan træffe beslutning om tilba-
gebetaling, når der ydes hjælp,
1) fordi modtageren har udvist uforsvarlig økono-
mi,
2) fordi modtageren ikke har givet nødvendige op-
lysninger til andre offentlige myndigheder, private
m.fl., der har betydning for modtagelse af anden
offentlig forsørgelsesydelse eller tilbud efter lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats m.v.,

65. I § 93, stk. 1, nr. 2, ændres » eller tilbud efter
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.v.« til: »,
tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet ef-
ter integrationsloven m.v.«.
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3) fordi modtageren eller ægtefællen er indblandet
i en kollektiv arbejdsstrid, eller
4) når der på det tidspunkt, da der søges hjælp på
grund af økonomisk trang, foreligger forhold, der
viser, at den pågældende i løbet af kortere tid vil
være i stand til at tilbagebetale hjælpen.

Stk. 2. …
Stk. 3. Kommunen kan ikke træffe beslutning om

tilbagebetaling efter stk. 1 af den hjælp, som en
person modtager under tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats og engangsbeløb efter § 25
a.

66. I § 93, stk. 3, indsættes efter »lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats«: », tilbud i medfør af inte-
grationsprogrammet efter integrationsloven«.

§ 93 a. Kommunen kan træffe afgørelse om til-
bagebetaling af hjælpen, når en person to eller
flere gange inden for de seneste 12 måneder
1) uden rimelig grund ophører med sit arbejde,
2) uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde el-
ler
3) uden rimelig grund ophører i eller afviser tilbud
efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller
anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning,
herunder en uddannelse pålagt efter § 21 b i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats.

67. § 93 a, stk. 1, nr. 3, affattes således:
»3) uden rimelig grund ophører i eller afviser til-
bud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter in-
tegrationsloven eller anden beskæftigelsesfrem-
mende foranstaltning, herunder uddannelse pålagt
efter § 21 b i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats eller integrationslovens § 16 a.«

Stk. 2-3. …

§ 94. […]
Stk. 2. Kommunen kan ikke træffe beslutning om

tilbagebetaling efter stk. 1 af den hjælp, som en
person modtager under tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats og engangsbeløb efter § 25
a.

68. I § 94, stk. 2, indsættes efter »lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats«: », tilbud i medfør af inte-
grationsprogrammet efter integrationsloven«.

§ 96 a. Foretager en kommune forskudsvis udbe-
taling af børnebidrag efter § 11 i lov om børnetil-
skud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, og
modtager den bidragspligtige person hjælp efter
§ 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2, nr. 2, eller forsør-
gertillæg efter § 25, stk. 13, fradrager den kommu-
ne, der udbetaler hjælp til personen, et beløb ved
udbetalingen til dækning af det børnebidrag, som
udbetales forskudsvis, jf. dog stk. 2 og 3. Modta-
ger personen forsørgertillæg efter § 25, stk. 13, er
det en betingelse for fradrag, at tillægget udbetales
for det barn, som kommunen forskudsvis udbetaler
børnebidrag til.

69. § 96 a, stk. 1, affattes således:
»§ 96 a. Foretager en kommune forskudsvis ud-

betaling af børnebidrag efter § 11 i lov om børne-
tilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag,
og modtager den bidragspligtige person hjælp ef-
ter § 25, stk. 1, nr. 1, eller § 25, stk. 2, nr. 2, fra-
drager den kommune, der udbetaler hjælp til per-
sonen, et beløb ved udbetalingen til dækning af det
børnebidrag, som udbetales forskudsvis, jf. dog
stk. 2 og 3.«

Stk. 2-3. …
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§ 100. Staten refunderer 30 pct. af kommunens
udgifter til hjælp efter kapitel 4. Dog refunderer
staten 50 pct. for personer, herunder personer un-
der revalidering eller forrevalidering efter kapitel
6, der deltager i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1, og
kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Kommunen afholder dog fuldt ud udgifterne til
kontanthjælp og starthjælp til personer, der er visi-
teret til fleksjob og har modtaget kontanthjælp,
starthjælp, ledighedsydelse eller særlig ydelse i en
periode på 18 måneder inden for 24 måneder. Hvis
personen efterfølgende har været i fleksjob i en pe-
riode på 9 måneder inden for 18 måneder, genop-
tages refusionen.

70. I § 100, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »kapitel
4«: »jf. dog stk. 2«.

71. I § 100, stk. 1, 3. pkt., ændres »kontanthjælp
og starthjælp« til: »kontanthjælp«.

72. I § 100, stk. 1, 3. pkt., ændres »kontanthjælp,
starthjælp, ledighedsydelse eller særlig ydelse« til:
»kontanthjælp, ledighedsydelse eller særlig ydel-
se«.

Stk. 2-4- …

73. Efter § 100, stk. 1, indsættes som nyt stykke:
»Stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af kommunens

udgifter til hjælp efter kapitel 4 for personer, som
er omfattet af et integrationsprogram efter integra-
tionsloven.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

§ 100 a. Der kan ikke ydes refusion af kommu-
nens udgifter til ydelser efter kapitel 4 for syge-
meldte, hvor kommunen ikke har foretaget en vur-
dering af behovet for en plan for sygeopfølgning
efter § 12 b, stk. 1 og 2, udarbejdet en sådan plan
eller foretaget opfølgning af planen efter § 12 b,
stk. 3. Fratagelsen af retten til refusion sker fra det
tidspunkt, hvor vurderingen, udarbejdelse af pla-
nen eller opfølgningen skulle have været foretaget,
og indtil kommunen har foretaget vurderingen, ud-
arbejdet planen eller foretaget opfølgningen.

74. I § 100 a, stk. 1, indsættes efter »§ 12 b, stk. 1
og 2,«: » eller efter integrationslovens § 20 a,
stk. 1 og 2,«.

75. I § 100 a, stk. 1, indsættes efter »§ 12 b,
stk. 3,«: « eller efter integrationslovens § 20 a,
stk. 3«.

Stk. 2. …

§ 104. Staten refunderer 30 pct. af kommunens
udgifter til ledighedsydelse efter § 74 d, stk. 2,
§ 74 e, § 74 f og § 74 h. Dog refunderer staten 50
pct. for personer, der deltager i tilbud efter kapitel
11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kom-
munen afholder dog fuldt ud udgifterne til ledig-
hedsydelse til personer, der har modtaget kontant-
hjælp, starthjælp, ledighedsydelse eller særlig
ydelse i sammenlagt 18 måneder inden for 24 må-
neder. Hvis personen efterfølgende har været i
fleksjob i en periode på 9 måneder inden for 18
måneder, genoptages refusionen.

76. I § 104, stk. 1, 3. pkt., § 104, stk. 2, 3. pkt. og
§ 104 a, stk. 1, udgår » starthjælp,«.
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Stk. 2. Staten refunderer 30 pct. af kommunens
udgifter til den særlige ydelse efter § 74 i. Dog re-
funderer staten 50 pct. for personer, der deltager i
tilbud efter kapitel 11 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats. Kommunen afholder dog fuldt ud
udgifterne til særlig ydelse til personer, der har
modtaget kontanthjælp, starthjælp, ledighedsydel-
se eller særlig ydelse i sammenlagt 18 måneder in-
den for 24 måneder. Hvis personen efterfølgende
har været i fleksjob i en periode på 9 måneder in-
den for 18 måneder, genoptages refusionen.

Stk. 2. …

§ 104 a. Kommunen har ikke ret til statsrefusion
efter §§ 100 og 104 i en konkret sag for udgifter til
kontanthjælp, starthjælp, ledighedsydelse eller
særlig ydelse til personer, der er visiteret til flek-
sjob efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats, hvis kommunen ikke har tilvejebragt
grundlaget for afgørelsen om fleksjob, jf. § 70 a i
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller for
vurderingen af, om betingelserne for fleksjob fort-
sat er opfyldt, jf. § 74 c.

Stk. 2-3. …

§ 106. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes
udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10.
Kommunen afholder dog fuldt ud udgifter til hjælp
i særlige tilfælde efter kapitel 10 til personer, der
modtager starthjælp. Staten refunderer 50 pct. af
en kommunes udgifter til efterlevelseshjælp efter
kapitel 10 a.

77. § 106, 2. pkt., ophæves.

§ 109. En gang årligt den 1. januar reguleres med
satsreguleringsprocenten efter lov om en satsregu-
leringsprocent de beløb, der er nævnt i:
1) §§ 25, 25 a, 25 b, 25 c, 25 f og 26 om hjælp til
forsørgelse, loft for samlet hjælp og særlig hjælp
til visse persongrupper, jf. stk. 2.

78. I § 109, stk. 1, nr. 1, udgår » 25 b, 25 c,«.

2) § 27, stk. 2, om et støttebeløb til familier med
børn under 18 år.
3) § 30 om indtægtsfradrag for ægtepar omfattet af
§ 26, stk. 4.

79. I § 109, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 26, stk. 4« til:
»§ 26, stk. 2«.

4) § 31 om fradrag for arbejdsindtægter m.v.
5) § 40 om nedsættelse af hjælpen efter § 25.
6) § 52 om revalideringsydelse.
7) § 79, stk. 3, om mindstebeløb for ATP-bereg-
ning.
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8) (Ophævet).
9) (Ophævet).
10) (Ophævet).
11) § 85 a om efterlevelseshjælp.

Stk. 2-3. …

§ 2

I det følgende gengives de relevante dele af de
relevante gældende bestemmelser i lov om integra-
tion af udlændinge i Danmark (integrationsloven),
jf. lovbekendtgørelse nr. 1062 af 20. august 2010,
som ændret ved § 2 i lov nr. 1543 af 21. december
2010, § 1 i lov nr. 462 af 18. maj 2011, § 7 i lov
nr. 600 af 14. juni 2011 og § 1 i lov nr. 759 af 29.
juni 2011:

I integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.
1062 af 20. august 2010, som ændret ved § 2 i lov
nr. 1543 af 21. december 2010, § 1 i lov nr. 462 af
18. maj 2011, § 7 i lov nr. 600 af 14. juni 2011 og
§ 1 i lov nr. 759 af 29. juni 2011, foretages følgen-
de ændringer:

§ 4. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for bo-
ligplacering af flygtninge, der er visiteret til den
pågældende kommune, jf. kapitel 3, integrations-
programmer for flygtninge og familiesammenførte
udlændinge, jf. kapitel 4, introduktionsforløb for
indvandrere, jf. kapitel 4 a, udbetaling af introduk-
tionsydelse, jf. kapitel 5, udbetaling af hjælp i sær-
lige tilfælde, jf. kapitel 6, og samordning heraf
med den øvrige integrationsindsats i kommunen.

1. I § 4, stk. 1, ændres »udbetaling af introdukti-
onsydelse, jf. kapitel 5« til: »udbetaling af kon-
tanthjælp til udlændinge omfattet af et integrati-
onsprogram, jf. kapitel 5 og lov om aktiv socialpo-
litik«.

Stk. 2-3. ---
Stk. 4. Ansvaret efter stk. 1 påhviler kommunal-

bestyrelsen i den kommune, hvortil flygtningen
bliver visiteret efter reglerne i kapitel 3, eller hvor
den familiesammenførte udlænding eller indvan-
dreren bor eller opholder sig. Tager udlændingen
bopæl eller ophold i en anden kommune, overgår
ansvaret for integrationsprogram, introduktionsfor-
løb og udbetaling af introduktionsydelse efter de
nærmere regler i kapitel 4, 4 a og 5 til kommunal-
bestyrelsen i denne kommune, jf. dog stk. 5.

2. I § 4, stk. 4, 2. pkt., ændres »introduktionsydelse
efter de nærmere regler i kapitel 4, 4 a og 5« til:
»kontanthjælp efter de nærmere regler i kapitel 4-5
og lov om aktiv socialpolitik«.

Stk. 5. ---

§ 5. ---
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter aftale be-

myndige en anden kommunalbestyrelse til helt el-
ler delvis at forestå opgaver vedrørende integrati-
onsprogrammer for flygtninge og familiesammen-
førte udlændinge, jf. kapitel 4, introduktionsforløb
for indvandrere, jf. kapitel 4 a, udbetaling af intro-
duktionsydelse, jf. kapitel 5, udbetaling af hjælp i

3. I § 5, stk. 2, ændres »udbetaling af introdukti-
onsydelse, jf. kapitel 5« til: »udbetaling af kon-
tanthjælp til udlændinge omfattet af et integrati-
onsprogram, jf. kapitel 5 og lov om aktiv socialpo-
litik«.
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særlige tilfælde, jf. kapitel 6, og samordning heraf
med den øvrige integrationsindsats i kommunen.

Stk. 3 og 4. ---

§ 16. ---
Stk. 2. For flygtninge og familiesammenførte ud-

lændinge, der er berettiget til at modtage introduk-
tionsydelse, jf. § 25, omfatter integrationsprogram-
met

4. I § 16, stk. 2, ændres »introduktionsydelse, jf.
§ 25« til: »kontanthjælp efter lov om aktiv social-
politik«.

1) danskuddannelse, jf. § 21,
2) kursus i danske samfundsforhold og dansk kul-
tur og historie, jf. § 22, og
3) beskæftigelsesrettede tilbud, jf. § 23.

Stk. 3-8. ---

§ 16 a. Kommunalbestyrelsen skal pålægge en
udlænding over 18 år, men under 25 år, inden for
en nærmere fastsat frist at foreslå en eller flere re-
levante uddannelser, jf. stk. 2, som udlændingen
kan søge om optagelse på, hvis udlændingen

5. I § 16 a, stk. 1, nr. 1, § 20, stk. 1, 3. pkt., § 20,
stk. 4, 1. pkt., § 20 a, stk. 1, § 26 a, stk. 1, § 27,
stk. 3 og 4, som bliver stk. 1 og 2, § 27 a, stk. 1,
§ 27 b og to steder i § 32, stk. 2, ændres »introduk-
tionsydelse« til: »kontanthjælp«.

1) har ansøgt om eller modtager introduktionsydel-
se,
2) ikke har en erhvervskompetencegivende uddan-
nelse,
3) ikke har forsørgelsespligt over for hjemmeboen-
de børn og
4) efter kommunalbestyrelsens vurdering vil være
i stand til at gennemføre en uddannelse, jf. stk. 2,
på almindelige vilkår.

Stk. 2-4. ---

§ 20. Kommunalbestyrelsen har pligt til løbende
efter behov at følge op på en udlændings integrati-
onskontrakt. Indtil udlændingen har opfyldt de
mål, som er fastsat eller aftalt i integrationskon-
trakten, jf. § 19, stk. 4, 1. pkt., skal opfølgning fin-
de sted mindst hver tredje måned. For udlændinge,
der er i ordinær beskæftigelse eller ordinær uddan-
nelse, og som ikke modtager introduktionsydelse,
skal opfølgning dog kun foretages hver 12. måned,
medmindre der er behov for hyppigere opfølgning.
For udlændinge, der benytter sig af en ret til fra-
vær i medfør af barselloven, skal opfølgning på in-
tegrationskontrakten først finde sted 6 måneder ef-
ter barnets fødsel og derefter i forbindelse med den
lovlige fraværsperiodes udløb, medmindre der er
behov for hyppigere opfølgning. Har udlændingen
opfyldt målene i integrationskontrakten, skal kom-
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munalbestyrelsen alene følge op på kontrakten,
hvis der opstår behov for det. Opfølgningen skal
ske ved en individuel samtale. Hvis det er hen-
sigtsmæssigt, kan samtalen ske telefonisk, digitalt
eller på anden tilsvarende måde.

Stk. 2-3. ---
Stk. 4. Med hensyn til udlændinge, der modtager

introduktionsydelse, skal individuelle samtaler, jf.
§ 20, stk. 1, afholdes som cv-samtaler eller som
jobsamtaler med fokus på konkrete job og jobsøg-
ning. Under samtalen skal det aftales, hvordan ud-
lændingens jobsøgning kan understøttes. For ud-
lændinge, der alene har ledighed som problem,
skal kommunalbestyrelsen påse, at de oplysninger,
som udlændingen har indlagt i Jobnet, jf. § 26 a,
fortsat er fyldestgørende.

Stk. 5-7. ---

§ 20 a. Kommunalbestyrelsen har pligt til at vur-
dere, om der for en sygemeldt udlænding, der har
ansøgt om eller modtager introduktionsydelse, er
behov for at udarbejde en plan for sygdomsafkla-
ring, behandling, optræning og andre beskæftigel-
sesfremmende aktiviteter med henblik på at sikre,
at udlændingen får den nødvendige hjælp til at op-
nå eller genvinde tilknytning til arbejdsmarkedet.

Stk. 2-4. ---

§ 26 a. En udlænding, der har ansøgt om eller
modtager introduktionsydelse alene på grund af le-
dighed, skal ved første henvendelse til kommunen
om hjælp tilmelde sig som arbejdssøgende i job-
centeret, og kommunen har pligt til at sikre dette.
Udlændingen skal mindst hver syvende dag be-
kræfte sin tilmelding som arbejdssøgende.

Stk. 2-6. ---

§ 27. ---
Stk. 3. En kommunalbestyrelse, der på baggrund

af en offentlig kontrolaktion modtager oplysnin-
ger, som rejser tvivl om, hvorvidt en udlænding,
der modtager introduktionsydelse, opfylder sin rå-
dighedsforpligtelse, skal straks indkalde udlændin-
gen til en individuel samtale, der skal afholdes in-
den 1 uge fra det tidspunkt, hvor oplysningen er
modtaget. Skyldes tvivlen om opfyldelsen af rå-
dighedsforpligtelsen, at udlændingen har opholdt
sig i udlandet, skal kommunalbestyrelsen herefter
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afholde en individuel samtale hver 14. dag med
den pågældende, indtil 3 måneder efter første sam-
tale.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal, hvis udlæn-
dingen er berettiget til introduktionsydelse, inden 2
uger efter første samtale efter stk. 3 give udlændin-
gen tilbud som led i integrationsprogrammet eller
pålægge udlændingen at deltage i tidligere tilbudte
aktiviteter.

§ 27 a. Når kommunalbestyrelsen henviser en
udlænding, der modtager introduktionsydelse, og
som ikke har problemer ud over ledighed, til et job
af over 5 dages varighed og udlændingen ikke får
jobbet, igangsættes et systematisk henvisningsfor-
løb efter stk. 2.

Stk. 2-3. ---

§ 27 b. Kommunalbestyrelsen skal, umiddelbart
efter at en udlænding, som uden rimelig grund er
ophørt med en uddannelse, som den pågældende
har været forpligtet til at påbegynde, jf. § 16 a,
stk. 3, ansøger om introduktionsydelse,
1) bistå udlændingen med at finde beskæftigelse,
2) pålægge udlændingen at søge særligt angivne
job på Beskæftigelsesministeriets database Jobnet
eller
3) foretage opfølgning på udlændingens integrati-
onskontrakt, jf. § 20, og ud fra en vurdering af ud-
lændingens situation og behov give udlændingen
tilbud som led i integrationsprogrammet, jf. § 16,
stk. 2.

§ 32. ---
Stk. 2. Flytter en udlænding, der i medfør af

stk. 1 har fået nedsat sin introduktionsydelse, tilba-
ge til den kommune, som den pågældende er fra-
flyttet, udbetaler kommunalbestyrelsen i denne
kommune efter ansøgning fuld introduktionsydelse
fra udgangen af den første hele måned efter tilba-
geflytningen, såfremt de øvrige betingelser herfor
efter reglerne i dette kapitel er opfyldt.

§ 20. ---
Stk. 5. Kontraktens opfølgning skal kunne danne

grundlag for kommunalbestyrelsens beslutning
om, hvorvidt udlændingen fortsat er berettiget til
at modtage hjælp efter integrationsloven, herunder

6. § 20, stk. 5, affattes således:
»Stk. 5. Kontraktens opfølgning skal kunne dan-

ne grundlag for kommunalbestyrelsens beslutning
om, hvorvidt udlændingen fortsat er berettiget til
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om der skal ske nedsættelse i eller ophør af udlæn-
dingens introduktionsydelse, jf. §§ 30 og 31.

Stk. 6. ---

at modtage hjælp efter integrationsloven eller lov
om aktiv socialpolitik, herunder om der skal ske
nedsættelse i eller ophør af udlændingens kontant-
hjælp, jf. §§ 39, 40 og 41 i lov om aktiv socialpoli-
tik.«.

7. Efter § 20 b indsættes før overskriften før § 21:
»§ 20 c. Beskæftigelsesministeren fastsætter reg-

ler om, hvordan jobcenteret skal foretage vurderin-
gen af, hvilke aktiviteter eller tilbud udlændingen
skal følge.«

§ 23. Til udlændinge, der i medfør af § 25 er be-
rettiget til introduktionsydelse, skal kommunalbe-
styrelsen give tilbud om
1) vejledning og opkvalificering, jf. § 23 a,
2) virksomhedspraktik, jf. § 23 b, eller
3) ansættelse med løntilskud, jf. § 23 c.

8. I § 23, stk. 1, ændres »der i medfør af § 25 er
berettiget til introduktionsydelse« til: »der er om-
fattet af et integrationsprogram og berettiget til
kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik«.

Stk. 2-4. ---
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal give en flygt-

ning eller familiesammenført udlænding, der ikke
er i beskæftigelse, og som ikke modtager introduk-
tionsydelse eller starthjælp eller kontanthjælp, til-
bud efter §§ 23 a-23 c, hvis den pågældende an-
moder herom, medmindre tilbuddet ikke kan anta-
ges at ville forbedre den pågældendes beskæftigel-
sesmuligheder.

9. I § 23, stk. 5, udgår »introduktionsydelse eller
starthjælp eller«.

Stk. 6 og 7. ---

§ 23 b. ---
Stk. 6. En udlænding, der modtager tilbud om

virksomhedspraktik, modtager ud over introdukti-
onsydelsen et beskæftigelsestillæg på 14,31 kr. pr.
time.

10. § 23 b, stk. 6, ophæves.
Stk. 7 bliver herefter stk. 6.

Stk. 7. ---

§ 23 c. ---
Stk. 3. §§ 54, 55 og 59 om løn- og arbejdsvilkår,

§§ 60 og 61 om merbeskæftigelse m.v. og
§§ 63-65 om løntilskud i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats over for personer, der modtager kon-
tanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv social-
politik, finder tilsvarende anvendelse for udlæn-
dinge, der gives tilbud om ansættelse med løntil-
skud. Ministeren for flygtninge, indvandrere og in-
tegration kan fastsætte, at de regler, som beskæfti-
gelsesministeren fastsætter i medfør af § 68 i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats, helt eller del-

11. I § 23 c, stk. 3, udgår »eller starthjælp«.
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vist skal finde tilsvarende anvendelse for udlæn-
dinge, der gives tilbud om ansættelse med løntil-
skud.

§ 23 f. ---
Stk. 2. Til udlændinge i virksomhedspraktik efter

§ 23 b kan hjælpen alene udbetales, når udgifterne
ved deltagelse heri kun i begrænset omfang er
dækket af beskæftigelsestillægget efter § 23 b,
stk. 6. Udlændinge, der modtager tilbud om ansæt-
telse med løntilskud, kan ikke modtage hjælp efter
stk. 1, nr. 2.

12. § 23 f, stk. 2, 1. pkt., ophæves.

§ 24. ---
Stk. 2. I friperioden er udlændingen ikke omfattet

af pligten til at udnytte sine arbejdsmuligheder ef-
ter § 26, stk. 1.

13. § 24, stk. 2, ophæves.

§ 24 b. Udlændinge, der er berettiget til at mod-
tage introduktionsydelse, jf. § 25, har ret til at ind-
gå aftale med en privat arbejdsgiver og få tilbud
om ansættelse med løntilskud.

14. I § 24 b, stk. 1, ændres »der er berettiget til at
modtage introduktionsydelse, jf. § 25« til: »der er
omfattet af et integrationsprogram og berettiget til
kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik«.

Stk. 2. Det er en betingelse for tilbud efter stk. 1, 15. I § 24 b, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »modta-
get«: »kontanthjælp eller«.

1) at udlændingen er over 55 år og har modtaget
introduktionsydelse i en sammenhængende perio-
de på mere end 12 måneder, og
2) at den private arbejdsgiver opfylder de betingel-
ser, der er fastsat i §§ 54, 60, 61 og 62 i lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3-5. ---

Kapitel 5

Introduktionsydelse

Generelle betingelser

16. Overskriften til kapitel 5 affattes således:

»Pligt til tilmelding som arbejdssøgende,
rådighedsvurdering m.v.«

§ 25. Udlændinge, der tilbydes et integrations-
program, jf. § 16, er efter reglerne i dette kapitel
berettiget til introduktionsydelse i op til 3 år fra det
tidspunkt, hvor ansvaret overgår til kommunalbe-
styrelsen og udlændingen har ansøgt om introduk-
tionsydelse. Kommunalbestyrelsen træffer afgørel-
se om udbetaling af introduktionsydelse efter reg-
lerne i dette kapitel.

17. §§ 25, 25 a, 26, 27 c, 28-31 a og 32 a og over-
skrifterne før §§ 25, 26, 28, 29 og 32 a ophæves.
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Stk. 2. Udlændinge, der opholder sig i udlandet,
kan ikke modtage introduktionsydelse. § 5, stk. 2
og 3, i lov om aktiv socialpolitik om mulighed for
at bevare retten til hjælp under ophold i udlandet
finder tilsvarende anvendelse i forhold til udlæn-
dinge, der modtager introduktionsydelse.

Stk. 3. § 2 i lov om aktiv socialpolitik om den en-
keltes ansvar for at forsørge sig selv, ægtefællers
gensidige forsørgelsespligt og forældres pligt til at
forsørge deres mindreårige børn finder tilsvarende
anvendelse for modtagere af introduktionsydelse.
§ 14, stk. 1-3 og 5, i lov om aktiv socialpolitik om
betydningen af formue m.v. for muligheden for at
yde økonomisk hjælp finder ligeledes anvendelse
for modtagere af introduktionsydelse. Det samme
gælder de regler, som beskæftigelsesministeren
fastsætter i medfør af § 14, stk. 4, og § 15 i lov om
aktiv socialpolitik om andre tilfælde, hvor der kan
ses bort fra formue.

Stk. 4. En udlænding, der er varetægtsfængslet,
anbragt i varetægtssurrogat, indsat til afsoning i
fængsel eller arresthus, eller som efter at være
dømt til anbringelse, behandling eller forvaring
opholder sig på hospital eller anden institution, er
omfattet af de regler om hjælp, der fastsættes efter
§ 29, nr. 2, i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 5. En udlænding, der opfylder betingelserne
for at modtage statens uddannelsesstøtte eller soci-
al pension i henhold til lov om social pension, er
ikke berettiget til at få introduktionsydelse, jf. dog
stk. 6 og § 23 a, stk. 6.

Stk. 6. Ministeren for flygtninge, indvandrere og
integration kan fastsætte regler om, at der i særlige
tilfælde kan ydes en særlig ydelse til udlændinge
under uddannelse.

§ 25 a. En udlænding, der tilbydes et integrati-
onsprogram, jf. § 16, er ikke berettiget til at mod-
tage hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 2. Modtagelse af introduktionsydelse er ikke
til hinder for udbetaling af ydelser efter anden lov-
givning end den i stk. 1 anførte.

Rådighedsforpligtelse og pligt til at udnytte sine
arbejdsmuligheder

§ 26. Der kan kun udbetales introduktionsydelse,
hvis udlændingen og dennes ægtefælle ikke har et
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rimeligt tilbud om arbejde og tager imod tilbud
som led i integrationsprogrammet efter kapitel 4.
Det er endvidere en betingelse, at udlændingen og
ægtefællen aktivt søger at udnytte deres arbejds-
muligheder. En udlænding, der alene har ledighed
som problem, skal udnytte sine arbejdsmuligheder
efter reglerne i § 26 a.

Stk. 2. Der kan dog ikke stilles krav om, at ud-
lændingen eller ægtefællen tager imod arbejde el-
ler tilbud efter kapitel 4 eller aktivt søger at udnyt-
te sine arbejdsmuligheder, hvis
1) tilbuddet ikke kan anses for et rimeligt tilbud på
grund af forhold, der vedrører tilbuddets indhold,
2) den pågældende ikke kan arbejde på grund af
sygdom eller der er risiko for, at helbredet forrin-
ges, hvis det hidtidige arbejde fortsættes,
3) afstanden mellem bopæl og arbejdssted medfø-
rer en urimelig belastning af den pågældende på
grund af transportvanskeligheder eller den tid, der
går til transport,
4) den pågældende har ret til fravær ved graviditet,
barsel og adoption, i det omfang fravær efter be-
stemmelserne i barsellovens § 6, stk. 1 og 2, § 7,
§ 8, stk. 1-6 og 8, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2,
giver ret til dagpenge,
5) den pågældende er nødt til at passe sine børn og
der ikke kan anvises anden pasningsmulighed,
6) den pågældende modtager støtte efter lov om
social service til pasning af et handicappet barn el-
ler en døende nærstående eller efter barselloven til
pasning af et alvorligt sygt barn,
7) arbejdet er omfattet af en overenskomstmæssig
konflikt eller
8) arbejdet omfatter udvikling og fremstilling af
krigsmateriel.

Stk. 3. Har udlændingen eller ægtefællen proble-
mer ud over ledighed, skal kommunalbestyrelsen
vurdere, om der i det enkelte tilfælde foreligger
andre forhold end de i stk. 2 nævnte, der kan be-
grunde, at den pågældende ikke har pligt til at ud-
nytte sine arbejdsmuligheder.

Stk. 4. Reglen i stk. 1 gælder ikke for udlændin-
gens ægtefælle, når
1) ægtefællen er under uddannelse,
2) ægtefællen modtager en offentlig forsørgelses-
ydelse, som ikke er betinget af, at modtageren ud-
nytter sine arbejdsmuligheder, eller
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3) ægtefællen ikke er omfattet af integrationsloven
og udelukkende eller hovedsagelig har arbejdet i
hjemmet.

Stk. 5. Er en udlænding eller dennes ægtefælle
ophørt med en uddannelse, som den pågældende
har været forpligtet til at påbegynde, jf. § 16 a,
stk. 3, og har udlændingen mulighed for at genop-
tage uddannelsen, er udlændingen ikke berettiget
til at modtage introduktionsydelse, medmindre der
foreligger tilsvarende forhold som nævnt i stk. 2
eller 3. Stk. 4 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. Ministeren for flygtninge, indvandrere og
integration kan fastsætte regler om en udlændings
pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder, herun-
der om, at kravet om at udnytte arbejdsmulighe-
derne kan fraviges under deltagelse i tilbud efter
denne lov. Ministeren kan endvidere fastsætte reg-
ler om, hvornår kommunen skal kræve frigørelses-
attest, hvis ansøgeren eller ægtefællen har deltids-
arbejde.

Konkrete pligter for udlændinge, der alene har
ledighed som problem

Udbetaling og beregning af introduktionsydelse
m.v.

§ 28. En udlænding, der ønsker at modtage intro-
duktionsydelse, kan tidligst modtage introdukti-
onsydelse ved udgangen af den måned, hvori der
søges om introduktionsydelse. Der kan kun ydes
introduktionsydelse for den periode i måneden,
hvori den pågældende har udnyttet sine arbejds-
muligheder, jf. §§ 26 og 26 a.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan forskudsvis
udbetale en særlig introduktionsydelse til en ud-
lænding, der har ansøgt om introduktionsydelse.

Stk. 3. Den særlige introduktionsydelse kan højst
udgøre 5.267 kr. For personer under 25 år, som
bor hos en eller begge forældre, kan hjælpen højst
udgøre 2.618 kr. Den særlige introduktionsydelse
kan på ansøgningstidspunktet ydes for den periode
i ansøgningsmåneden, hvor udlændingen forventes
at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Ved udgan-
gen af ansøgningsmåneden kan der for den følgen-
de måned ydes særlig introduktionsydelse for det
antal dage i ansøgningsmåneden, hvor udlændin-
gen ikke har kunnet stå til rådighed for arbejds-
markedet, jf. § 26. Den forholdsmæssige bereg-
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ning efter 3. og 4. pkt. foretages i forhold til 30
dage pr. måned.

§ 28 a. Den månedlige introduktionsydelse sva-
rer til satserne for starthjælp efter lov om aktiv so-
cialpolitik og udgør i 2010
1) 5.267 kr. for gifte og samlevende, der er fyldt
25 år,
2) 6.351 kr. for enlige, der er fyldt 25 år,
3) 5.267 kr. for udlændinge under 25 år, som ikke
bor hos en eller begge forældre, og
4) 2.618 kr. for udlændinge under 25 år, som bor
hos en eller begge forældre.

Stk. 2. En udlænding, der modtager introdukti-
onsydelse, får udbetalt et forsørgertillæg, hvis den
pågældende har forsørgelsespligt over for et barn
under 18 år. Forsørgertillægget udgør for enlige
1.589 kr. pr. måned og for gifte og samlevende
1.317 kr. pr. måned. Der kan højst ydes ét forsør-
gertillæg pr. barn, når begge forældre bor sammen
med barnet. Der kan højst ydes to forsørgertillæg
pr. husstand. Til en husstand medregnes ansøge-
ren, dennes ægtefælle eller samlever og hjemme-
værende børn under 18 år, der har fast ophold i bo-
ligen. Hvis et barn under 18 år selv har ansvar for
at forsørge en ægtefælle eller et barn, betragtes det
ikke som hørende til en forælders husstand. Hvis
der er mere end to børn i husstanden, beregnes for-
sørgertillægget for de to yngste.

Stk. 3. Forsørgertillæg udbetales til indehaveren
af forældremyndigheden. Hvis begge forældre har
forældremyndigheden og tilhører samme husstand,
udbetales tillægget til moderen. Det er en betingel-
se for udbetaling af forsørgertillæg, at barnet har
ophold her i riget eller i et andet EU/EØS-land.

Stk. 4. En udlænding, der modtager introdukti-
onsydelse, og som har høje boligudgifter eller stor
forsørgerbyrde, kan særskilt eller i forbindelse
med udbetaling af introduktionsydelse få en særlig
støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik og de
regler, der fastsættes i medfør af denne bestem-
melse.

Stk. 5. Reglerne i § 25 b-25 e i lov om aktiv so-
cialpolitik finder tilsvarende anvendelse.

§ 28 b. Introduktionsydelse til et ægtepar bereg-
nes som summen af de beløb, som hver af ægte-
fællerne er berettiget til efter § 28 a, stk. 1-3.
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Stk. 2. Hvis en udlænding, som modtager intro-
duktionsydelse, er gift med en person, der modta-
ger kontant- eller starthjælp, beregnes hjælpen til
ægtefællen efter reglerne i lov om aktiv socialpoli-
tik.

§ 28 c. Har udlændingen eller dennes ægtefælle
indtægter, trækkes disse fra introduktionsydelsen,
jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Har udlændingen eller dennes ægtefælle
arbejdsindtægter eller indtægter som led i tilbud
efter kapitel 4, ses der ved beregningen af intro-
duktionsydelsen bort fra 34,85 kr. pr. udført ar-
bejdstime. Det beløb, der samlet kan ses bort fra,
kan ikke beregnes på grundlag af mere end 160 ti-
mer pr. måned pr. person. § 31, stk. 2, i lov om ak-
tiv socialpolitik om beregning af timetal finder til-
svarende anvendelse.

Sanktioner

§ 29. Fradrag i eller nedsættelse eller ophør af
introduktionsydelsen efter §§ 30-31 er betinget af,
at kommunalbestyrelsen samtidig med henvisnin-
gen til arbejde, afgivelsen af tilbud, indkaldelsen
til samtale m.v. skriftligt har informeret udlændin-
gen om konsekvensen for udbetaling af introdukti-
onsydelsen, hvis den pågældende uden rimelig
grund afslår arbejdet, afviser eller udebliver fra til-
buddet, ikke møder til samtalen m.v., og om, hvil-
ke skridt en udlænding, der udebliver, skal tage for
igen at blive berettiget til introduktionsydelse.

Stk. 2. Fradrag i eller nedsættelse eller ophør af
hjælpen sker med virkning fra og med den dag,
hvor udlændingen uden rimelig grund er udeblevet
fra deltagelse i integrationsprogrammet, jf. § 30 a,
stk. 1, eller har undladt at opfylde sine forpligtel-
ser efter §§ 26 og 26 a. Fradrag i og nedsættelse af
ydelsen skal ske inden for 3 hele kalendermåneder
efter hændelsestidspunktet. Opgørelsen af omfan-
get af udeblivelse fra tilbud, jf. § 30 a, stk. 1, kan
ske samlet en gang om måneden. Partshøring fore-
tages i forbindelse med den samlede månedlige
opgørelse.

Stk. 3. Fradrag efter § 30 a, stk.1, sker med en
gennemsnitssats pr. dag, udlændingen er udeblevet
fra tilbud m.v. Hvis den månedlige ydelse til en
udlænding er nedsat, nedsættes fradraget efter § 30
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a, stk. 1, med samme andel. Gennemsnitssatsen
fastsættes på grundlag af den årlige introduktions-
ydelse og fastsættes pr. dag beregnet på grundlag
af en 5-dages-uge.

Stk. 4. Fradrag efter § 30 a, stk. 3 og 4, sker med
en forholdsmæssig andel af månedens introdukti-
onsydelse svarende til antallet af kalenderdage,
hvor udlændingen ikke har opfyldt betingelserne
for at modtage introduktionsydelse, sat i forhold til
månedens samlede antal kalenderdage.

Stk. 5. Ministeren for flygtninge, indvandrere og
integration fastsætter nærmere regler om fradrag i
eller nedsættelse eller ophør af introduktionsydel-
sen.

§ 30. Kommunalbestyrelsen skal nedsætte intro-
duktionsydelsen, hvis en udlænding
1) uden rimelig grund ophører med sit arbejde,
2) uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde,
3) undlader at give meddelelse om sygdom til job-
centeret eller arbejdsgiveren, jf. § 27, stk. 1, nr. 4,
4) uden rimelig grund undlader efter krav fra job-
centeret at søge konkrete job, jf. § 26 a, stk. 4, 2.
pkt.,
5) uden rimelig grund undlader at give meddelelse
om sygdom til kommunen i tilfælde, hvor den le-
dige er indkaldt til en sygeopfølgningssamtale el-
ler foranstaltninger som led i sygeopfølgning, jf.
§ 20 a, eller
6) uden rimelig grund ophører med en uddannelse,
der er påbegyndt på baggrund af et uddannelsespå-
læg, jf. § 16 a.

Stk. 2. Introduktionsydelsen nedsættes efter
stk. 1 med følgende beløb pr. hændelse:
1) 385 kr. for udlændinge, der modtager ydelse ef-
ter § 28 a, stk. 1, nr. 1-3.
2) 235 kr. for udlændinge, der modtager ydelse ef-
ter § 28 a, stk. 1, nr. 4.

Stk. 3. Nedsættelsen sker på grundlag af det be-
løb, som udlændingen var berettiget til på hændel-
sestidspunktet. Der kan kun ske nedsættelse en
gang pr. kalendermåned.

§ 30 a. Kommunalbestyrelsen foretager fradrag i
introduktionsydelsen, hvis en udlænding, der mod-
tager introduktionsydelse, uden rimelig grund ude-
bliver fra deltagelse i en eller flere dele af integra-
tionsprogrammet, jf. kapitel 4, herunder foranstalt-
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ninger som led i sygeopfølgning. Fradraget foreta-
ges for det antal dage, hvor den pågældende er
udeblevet helt eller delvis.

Stk. 2. Under deltagelse i virksomhedspraktik, jf.
§ 23 b, bortfalder beskæftigelsestillægget efter
§ 23 b, stk. 6, for det antal timer, som udlændingen
uden rimelig grund er udeblevet fra.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen foretager fradrag i
introduktionsydelsen, hvis en udlænding, der mod-
tager introduktionsydelse, uden rimelig grund ude-
bliver fra en jobsamtale, herunder en samtale som
led i sygeopfølgning, en cv-samtale eller en rådig-
hedsvurdering hos jobcenteret eller uden rimelig
grund udebliver fra en job- eller cv-samtale hos
anden aktør. Fradraget foretages for de dage, der
går, fra udlændingen skulle være mødt til jobsam-
talen, cv-samtalen eller rådighedsvurderingen, og
indtil kontakten til jobcenteret er genoprettet. Der
foretages fradrag i ydelsen for den dag, hvor sam-
talen eller rådighedsvurderingen skulle have fun-
det sted, uanset om udlændingen kontakter jobcen-
teret samme dag.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen foretager fradrag i
introduktionsydelsen, hvis en udlænding, der ikke
har problemer ud over ledighed, har undladt at til-
melde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, jf.
§ 26 a, stk. 1, 1. pkt., har undladt at bekræfte sin
tilmelding, jf. § 26 a, stk. 1, 2. pkt., eller har und-
ladt at lægge sit cv ind i Jobnet senest 3 uger efter
tilmeldingen, jf. § 26 a, stk. 2, medmindre den
manglende tilmelding, bekræftelse af tilmelding
eller indlæggelse af cv ikke skyldes udlændingens
egne forhold. Fradrag foretages for de dage, hvor
den pågældende ikke har været tilmeldt, ikke har
bekræftet sin tilmelding og har været afmeldt, eller
hvor cv’et ikke har været lagt ind.

§ 31. Kommunalbestyrelsen skal bestemme, at
introduktionsydelsen ophører, hvis udlændingen
eller dennes ægtefælle uden rimelig grund afviser
at deltage i en eller flere dele af integrationspro-
grammet, jf. kapitel 4, herunder foranstaltninger
som led i sygeopfølgning, så længe muligheden
for at benytte tilbudet består.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal bestemme, at
introduktionsydelsen ophører, hvis udlændingen
eller dennes ægtefælle uden rimelig grund har gen-
tagne udeblivelser fra en eller flere dele af integra-
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tionsprogrammet og udeblivelserne har et så bety-
deligt omfang, at fraværet kan ligestilles med en
afvisning af integrationsprogrammet.

Stk. 3. Er der i medfør af stk. 1 eller 2 truffet be-
slutning om ophør af introduktionsydelsen, vedva-
rer denne, så længe grundlaget herfor er til stede.
Kommunalbestyrelsen skal ved udgangen af hver
måned foretage en vurdering heraf.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal bestemme, at
introduktionsydelsen ophører, hvis udlændingen
eller dennes ægtefælle uden rimelig grund ikke ef-
terkommer meddelte pålæg eller heraf afledte for-
pligtelser efter § 16 a, så længe muligheden for at
efterkomme pålægget eller forpligtelsen består.
Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse.

§ 31 a. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgø-
relse om, at introduktionsydelsen er tilbagebeta-
lingspligtig med 1/3 i 3 uger, hvis udlændingen er
eller har været i arbejde, som udlændingen mod
bedre vidende ikke har oplyst efter § 49, stk. 2, el-
ler udlændingen mod bedre vidende uberettiget har
modtaget introduktionsydelse under ophold i ud-
landet. De i 1. pkt. nævnte 3 uger regnes fra den 1.
i førstkommende måned efter kommunalbestyrel-
sens afgørelse efter 1. pkt.

Stk. 2. Hvis en udlænding, der er omfattet af
stk. 1, på ny er eller har været i arbejde, som ud-
lændingen mod bedre vidende ikke har oplyst om
efter § 49, stk. 2, eller udlændingen mod bedre vi-
dende uberettiget har modtaget introduktionsydel-
se under ophold i udlandet, skal kommunalbesty-
relsen træffe afgørelse om, at introduktionsydelsen
er tilbagebetalingspligtig med 1/3 i 20 uger. Stk. 1,
2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Hvis en udlænding, der er omfattet af
stk. 2, på ny er eller har været i arbejde, som ud-
lændingen mod bedre vidende ikke har oplyst om
efter § 49, stk. 2, eller udlændingen mod bedre vi-
dende uberettiget har modtaget introduktionsydel-
se under ophold i udlandet, skal kommunalbesty-
relsen træffe afgørelse om, at udlændingens intro-
duktionsydelse er tilbagebetalingspligtig i 20 uger.
Ved yderligere gentagelse skal kommunalbestyrel-
sen træffe afgørelse efter 1. pkt. Stk. 1, 2. pkt., fin-
der tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Er en udlænding, der er omfattet af
stk. 1-3, gift med en person, der modtager intro-
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duktionsydelse eller hjælp efter lov om aktiv so-
cialpolitik § 25, stk. 1-4 eller 12, eller § 25 a, skal
kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om, at ydel-
sen til ægtefællen er tilbagebetalingspligtig efter
reglerne i stk. 1-3 eller efter lov om aktiv socialpo-
litik § 43.

Stk. 5. Perioder, hvori udlændingen ikke er beret-
tiget til introduktionsydelse, herunder perioder,
hvori udlændingens introduktionsydelse er ophørt
efter § 31, indgår ikke i beregningen efter stk. 1-3
af den periode, hvori udlændingens introduktions-
ydelse er tilbagebetalingspligtig. 1. pkt. finder til-
svarende anvendelse ved afgørelse om tilbagebeta-
lingspligt efter stk. 4.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsens afgørelse om til-
bagebetalingspligt efter stk. 1-4 bortfalder, når der
er forløbet 5 år efter kommunalbestyrelsens afgø-
relse, uden at kommunalbestyrelsen har fastsat et
tilbagebetalingskrav.

Stk. 7. § 95 i lov om aktiv socialpolitik finder an-
vendelse ved gennemførelse af tilbagebetalings-
krav efter stk. 1-4.

Stk. 8. § 45 i lov om aktiv socialpolitik finder til-
svarende anvendelse på udlændinge, der kan være
omfattet af stk. 1-7.

Tilsyn

§ 32 a. Ministeren for flygtninge, indvandrere og
integration fører tilsyn med kommunernes vurde-
ring af, om en udlænding opfylder sin pligt til at
tage imod et rimeligt tilbud om arbejde og tilbud
som led i integrationsprogrammet efter kapitel 4
og aktivt søger at udnytte sine arbejdsmuligheder,
når den pågældende har ansøgt om eller modtager
introduktionsydelse alene på grund af ledighed.

Stk. 2. Tilsynet efter stk. 1 omfatter
1) kommunalbestyrelsens afgørelser om rådighed
efter §§ 26-27 b og
2) kommunalbestyrelsens afgørelser om fradrag i
eller nedsættelse eller ophør af introduktionsydel-
sen efter §§ 30-31.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe
og meddele ministeren for flygtninge, indvandrere
og integration de oplysninger, som denne måtte
forlange til brug for tilsynet efter stk. 1.

Stk. 4. Ministeren for flygtninge, indvandrere og
integration meddeler kommunalbestyrelsen, om de
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gennemgåede afgørelser vurderes at være i over-
ensstemmelse med gældende rådigheds- og sankti-
onsregler, herunder om der fejlagtigt er udbetalt
introduktionsydelse med den virkning, at udgiften
ikke kan anmeldes til statsrefusion.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen behandler det sam-
lede resultat af tilsynet på et møde.

Stk. 6. Ministeren for flygtninge, indvandrere og
integration kan i særlige tilfælde beslutte, at kom-
munalbestyrelsen skal orientere ministeren om
kommunalbestyrelsens behandling, jf. stk. 5, her-
under om, hvilke foranstaltninger resultatet af til-
synet har givet anledning til. Ministeren for flygt-
ninge, indvandrere og integration kan fastsætte en
frist for denne orientering.

Stk. 7. Ministeren for flygtninge, indvandrere og
integration kan fastsætte nærmere regler om gen-
nemførelsen af tilsynet.

Stk. 8. Ministeren for flygtninge, indvandrere og
integration kan efter aftale bemyndige Arbejdsdi-
rektoratet til helt eller delvis at varetage tilsynet
med kommunerne efter stk. 1. Ministeren for flygt-
ninge, indvandrere og integration kan i så fald be-
slutte, at de regler om gennemførelsen af tilsynet,
som beskæftigelsesministeren fastsætter i medfør
af § 13 d, stk. 7, i lov om aktiv socialpolitik, helt
eller delvis skal finde tilsvarende anvendelse ved
Arbejdsdirektoratets varetagelse af tilsynet.

Stk. 9. Ministeren for flygtninge, indvandrere og
integration kan fastsætte nærmere regler om, hvor-
dan vurderingen af, hvilke aktiviteter eller tilbud
der skal gives som led i integrationsprogrammet,
skal foretages.

§ 26 a. En udlænding, der har ansøgt om eller
modtager introduktionsydelse alene på grund af le-
dighed, skal ved første henvendelse til kommunen
om hjælp tilmelde sig som arbejdssøgende i job-
centeret, og kommunen har pligt til at sikre dette.
Udlændingen skal mindst hver syvende dag be-
kræfte sin tilmelding som arbejdssøgende.

18. I § 26 a, stk.1, indsættes som 3. pkt.:
»De regler, som fastsættes i medfør af § 11,

stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, fin-
der tilsvarende anvendelse for udlændingens til-
melding og afmelding som arbejdssøgende.«

Stk. 2-6. ---

§ 27. Kommunalbestyrelsen har pligt til at un-
dersøge og vurdere, om en udlænding, der har an-
søgt om eller modtager introduktionsydelse, opfyl-
der sin pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder,

19. § 27, stk. 1 og 2, ophæves.
Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 1 og 2.
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hvis der opstår tvivl herom, herunder hvis udlæn-
dingen
1) afslår et arbejde, som udlændingen er henvist
til,
2) udebliver fra en job- eller cv-samtale i jobcente-
ret eller hos en anden aktør eller fra en rådigheds-
vurdering i jobcenteret,
3) udebliver fra en opfølgningssamtale i kommu-
nen,
4) undlader at give meddelelse til jobcenteret,
kommunalbestyrelsen eller arbejdsgiveren om syg-
dom i tilfælde, hvor den ledige er givet et tilbud
efter § 23 eller skal møde til jobsamtale hos en ar-
bejdsgiver,
5) undlader at give meddelelse om sygdom til
kommunen i tilfælde, hvor den ledige er indkaldt
til en sygeopfølgningssamtale eller foranstaltnin-
ger som led i sygeopfølgning, jf. § 20 a, eller
6) afviser eller udebliver fra deltagelse i foranstalt-
ninger som led i sygeopfølgning, jf. § 20 a.

Stk. 2. Jobcenteret skal give kommunalbestyrel-
sen de nødvendige oplysninger til brug for kom-
munalbestyrelsens vurdering efter stk. 1.

Stk. 3. En kommunalbestyrelse, der på baggrund
af en offentlig kontrolaktion modtager oplysnin-
ger, som rejser tvivl om, hvorvidt en udlænding,
der modtager introduktionsydelse, opfylder sin rå-
dighedsforpligtelse, skal straks indkalde udlændin-
gen til en individuel samtale, der skal afholdes in-
den 1 uge fra det tidspunkt, hvor oplysningen er
modtaget. Skyldes tvivlen om opfyldelsen af rå-
dighedsforpligtelsen, at udlændingen har opholdt
sig i udlandet, skal kommunalbestyrelsen herefter
afholde en individuel samtale hver 14. dag med
den pågældende, indtil 3 måneder efter første sam-
tale.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal, hvis udlæn-
dingen er berettiget til introduktionsydelse, inden 2
uger efter første samtale efter stk. 3 give udlændin-
gen tilbud som led i integrationsprogrammet eller
pålægge udlændingen at deltage i tidligere tilbudte
aktiviteter.

§ 32. Har kommunalbestyrelsen i den kommune,
hvortil den pågældende udlænding flytter, ikke
godkendt at overtage ansvaret for integrationspro-
grammet, kan kommunalbestyrelsen i denne kom-

20. I § 32, stk. 1, ændres »introduktionsydelsen«
til: »kontanthjælpen«.

72



mune bestemme, at introduktionsydelsen nedsæt-
tes eller ophører.

Stk. 2. ---

§ 40. § 40. Reglerne om udbetaling af hjælp i ka-
pitel 11 i lov om aktiv socialpolitik finder tilsva-
rende anvendelse på ydelser udbetalt i medfør af
kapitel 5 og 6.

21. I § 40 udgår »5 og«.

§ 41. Reglerne om tilbagebetaling i kapitel 12 i
lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende an-
vendelse på ydelser udbetalt i medfør af kapitel 5
og 6.

22. I § 41 udgår »5 og«.

§ 41 a. Foretager en kommune forskudsvis udbe-
taling af børnebidrag efter § 11 i lov om børnetil-
skud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, og
modtager den bidragspligtige udlænding forsørger-
tillæg efter § 28 a, stk. 2, fradrager den kommune,
der udbetaler hjælp til udlændingen, et beløb ved
udbetalingen til dækning af det børnebidrag, som
udbetales forskudsvis, jf. dog stk. 2 og 3. Det er en
betingelse for fradrag, at tillægget udbetales for
det barn, som kommunen forskudsvis udbetaler
børnebidrag til.

23. § 41 a ophæves.

Stk. 2. Fradrag efter stk. 1 kan ikke foretages ved
udbetaling af hjælp til en udlænding, der forsørger
eget barn under 18 år i hjemmet, eller som har for-
sørgerpligt over for flere end to børn under 18 år,
der ikke bor i hjemmet. Der kan alene foretages
fradrag for børnebidrag, som forfalder i samme ka-
lendermåned, som hjælpen udbetales for. Sker der
forskudsvis udbetaling for mere end 1 måned ad
gangen, kan der alene foretages fradrag for et be-
løb, der forholdsmæssigt svarer til den kalender-
måned, som hjælpen udbetales for.

Stk. 3. Fradrag efter stk. 1 kan ikke foretages,
hvis kommunen får underretning om, at anmod-
ning om tvangsfuldbyrdelse er indgivet til foged-
retten, som følge af at udlændingens boliglejeafta-
le er blevet ophævet, fordi leje eller anden pligtig
pengeydelse ikke er betalt rettidigt. Kommunen
kan forlange, at udlændingen dokumenterer, at en
sag om lejerestance er indbragt for fogedretten.
Afsluttes fogedsagen, uden at den har ført til ud-
sættelse af lejemålet, fradrager kommunen i hjæl-
pen efter stk. 1 med virkning fra måneden efter
den måned, i hvilken fogedsagen er afsluttet. Af-
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sluttes fogedsagen med, at udlændingen sættes ud
af lejemålet, fradrager kommunen i hjælpen efter
stk. 1 med virkning fra 3 måneder efter den må-
ned, i hvilken udsættelsen har fundet sted.

§ 45. ---
Stk. 2. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes

udgifter til introduktionsydelser, jf. kapitel 5, be-
skæftigelsestillæg efter § 23 b, stk. 6, og til særlige
ydelser og særlig støtte efter § 25, stk. 4, og § 28 a,
stk. 4, jf. dog § 45 a.

24. § 45, stk. 2, ophæves.
Stk. 3-9 bliver herefter stk. 2-8.

Stk. 3. ---
Stk. 4. Staten yder i introduktionsperioden, jf.

§ 16, stk. 6, et grundtilskud på 3.816 kr. for hver
udlænding omfattet af integrationsprogrammet, jf.
§ 16. Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale
merudgifter og generelle udgifter i medfør af kapi-
tel 3 og 4 til udlændinge og udbetales til den kom-
munalbestyrelse, der er ansvarlig for integrations-
indsatsen, jf. § 4.

25. I § 45, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »3.816«
til: »2.366«.

Stk. 5-6.
Stk. 7. Staten yder til den kommunalbestyrelse,

der er ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. § 4, et
tilskud på 7.866 kr. pr. måned for hver mindreårig
uledsaget flygtning, som bor eller opholder sig i
kommunen. Tilskuddet ydes, indtil den mindreåri-
ge uledsagede flygtning fylder 18 år eller den på-
gældendes forældre får lovligt ophold her i landet.
Der kan ikke ydes grundtilskud efter stk. 4 eller re-
fusion for udgifter til integrationsprogram efter
stk. 5 til en kommunalbestyrelse, der modtager til-
skud efter 1. pkt.

26. I § 45, stk. 7, der bliver stk. 6, ændres »stk. 4«
til: »stk. 3«, og »stk. 5« til: »stk. 4«.

Stk. 8-9. ---

§ 45 a. Der kan ikke ydes refusion af kommu-
nens udgifter til ydelser efter kapitel 5 for syge-
meldte udlændinge, hvor kommunalbestyrelsen ik-
ke har foretaget en vurdering af behovet for udar-
bejdelse af en plan for sygdomsafklaring, behand-
ling, optræning og andre beskæftigelsesfremmende
aktiviteter, udarbejdet en sådan plan eller foretaget
opfølgning på en sådan plan, jf. § 20 a. 1. pkt. fin-
der anvendelse fra det tidspunkt, hvor vurderingen,
udarbejdelsen af planen eller opfølgningen skulle
være foretaget, og frem til det tidspunkt, hvor
kommunalbestyrelsen har foretaget vurderingen,
udarbejdet planen eller foretaget opfølgningen.

27. § 45 a ophæves.

74



§ 48. De beløb, der er anført i § 45, stk. 4-8, er
fastsat i 2010-niveau og reguleres fra og med 2011
en gang årligt den 1. januar med satsregulerings-
procenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

28. I § 48, stk. 1, ændres »§ 45, stk. 4-8« til: »§ 45,
stk. 3-7«.

Stk. 2. De beløb, der er anført i § 23 b, stk. 6,
§ 28, stk. 3, § 28 a, stk. 1 og 2, § 28 c, stk. 2, og
§ 30, stk. 2, er fastsat i 2010-niveau og reguleres
fra og med 2011 en gang årligt den 1. januar med
satsreguleringsprocenten efter lov om en satsregu-
leringsprocent.

29. § 48, stk. 2, ophæves.
Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

Stk. 3. Ministeren for flygtninge, indvandrere og
integration bekendtgør størrelsen af de regulerede
beløb.

§ 50. ---
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen i en tidligere op-

holdskommune skal efter anmodning fra den nu-
værende opholdskommune videregive oplysninger
om afgørelser om sanktioner efter §§ 29-31 a ve-
drørende udlændingen, hvis oplysningerne er nød-
vendige for den nuværende opholdskommunes be-
handling af sagen. Oplysningerne kan videregives
uden udlændingens samtykke, hvis dette ikke kan
opnås.

30. § 50, stk. 7, ophæves.

§ 3

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lov-
bekendtgørelse nr. 710 af 23. juni 2011, foretages
følgende ændringer:

§ 1. Formålet med denne lov er at bidrage til et
velfungerende arbejdsmarked ved at
1) bistå arbejdssøgende med at få arbejde,
2) give service til private og offentlige arbejdsgi-
vere, der søger arbejdskraft, eller som vil fastholde
ansatte i beskæftigelse,
3) bistå kontant- og starthjælpsmodtagere og le-
dige dagpengemodtagere til så hurtigt og effektivt
som muligt at komme i beskæftigelse, således at
de kan forsørge sig selv og deres familie, og […]

1. I § 1, nr. 3, ændres » kontant- og starthjælps-
modtagere« til: »kontanthjælpsmodtagere«.

§ 2. Målgrupper efter afsnit III-VII i denne lov
er:
1) Ledige, der modtager dagpenge efter lov om ar-
bejdsløshedsforsikring m.v.,

2. § 2, nr. 2 og 3 affattes således:
»2) personer, der modtager kontanthjælp efter lov
om aktiv socialpolitik alene på grund af ledighed,
bortset fra kontanthjælpsmodtagere, som er omfat-
tet af integrationsprogrammet efter integrationslo-
ven,
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2) personer, der modtager kontanthjælp eller start-
hjælp efter lov om aktiv socialpolitik alene på
grund af ledighed,
3) personer, der modtager kontanthjælp eller start-
hjælp efter lov om aktiv socialpolitik ikke alene på
grund af ledighed,
4) personer med begrænsninger i arbejdsevnen,
som er omfattet af kapitel 6 i lov om aktiv social-
politik, bortset fra personer, der er omfattet af nr.
5,
5) personer, der modtager dagpenge under sygdom
efter lov om sygedagpenge,
6) personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i
lov om social pension, med varige begrænsninger i
arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter
lov om social pension eller efter lov om højeste,
mellemste, forhøjet almindelig og almindelig før-
tidspension m.v., og som ikke er i stand til at fast-
holde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på
normale vilkår på arbejdsmarkedet,
7) personer med varige begrænsninger i arbejdsev-
nen, der ikke modtager førtidspension efter lov om
social pension eller lov om højeste, mellemste, for-
højet almindelig og almindelig førtidspension
m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller
opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejds-
markedet,
8) personer med handicap, jf. lov om kompensati-
on til handicappede i erhverv m.v., der har gen-
nemført en uddannelse af mindst 18 måneders va-
righed, som kan berettige til optagelse i en arbejds-
løshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse
efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og
som mangler erhvervserfaring inden for det ar-
bejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til,
9) personer under 18 år, som har behov for en ud-
dannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats,
og

3) personer, der modtager kontanthjælp efter lov
om aktiv socialpolitik ikke alene på grund af le-
dighed, bortset fra kontanthjælpsmodtagere, som
er omfattet af integrationsprogrammet efter inte-
grationsloven,«.

10) personer, der ikke er i beskæftigelse, og som
ikke opfylder betingelserne for at modtage offent-
lig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter
lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontant-
hjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpoli-
tik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte,
samt personer, der ikke kan få tilbud efter integra-
tionsloven.

3. I § 2, nr. 10, § 4, stk. 2, § 11, stk. 3, § 24, stk. 2,
§ 35, § 51, stk. 2, § 92, stk. 1 og 3, § 95, § 96,
stk. 1 og 2 og § 99, stk. 2, nr. 1-4, udgår » eller
starthjælp«.
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§ 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler
om opgørelse af sammenlagt ledighed efter denne
lov for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler
om opgørelse af en sammenhængende periode
med kontanthjælp eller starthjælp efter denne lov
for personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3.

§ 11. En person kan tilmelde sig som arbejdssø-
gende i jobcenteret.

Stk. 3. En person, der har ansøgt om eller modta-
ger kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv
socialpolitik, og som efter kommunens vurdering
modtager hjælpen alene på grund af ledighed, skal
ved første henvendelse til kommunen om hjælp til-
melde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, og
kommunen skal sørge for, at det sker. Den ledige
skal mindst hver 7. dag bekræfte, at pågældende er
arbejdssøgende.

§ 24. […]
Stk. 2. Tilbud til personer, der er omfattet af § 2,

nr. 2 og 3, kan gives, så længe personen er beretti-
get til kontanthjælp eller starthjælp efter § 11 i lov
om aktiv socialpolitik.

§ 35. For personer, der er fyldt 30 år, og som er
omfattet af § 2, nr. 2, kan der alene gives tilbud
om vejledning og opkvalificering i op til i alt 6
uger inden for den første sammenhængende perio-
de på 9 måneder med kontanthjælp eller start-
hjælp.

§ 51. […]
Stk. 2. For at blive ansat med løntilskud hos pri-

vate arbejdsgivere skal personer, der er omfattet af
§ 2, nr. 1, have været ledige i sammenlagt mere
end 6 måneder, og personer, der er omfattet af § 2,
nr. 2 og 3, skal have modtaget kontanthjælp eller
starthjælp i en sammenhængende periode på mere
end 6 måneder. Personer, der er omfattet af § 2, nr.
5, skal have modtaget dagpenge efter lov om ar-
bejdsløshedsforsikring m.v. eller modtaget syge-
dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpen-
ge i sammenlagt mere end 6 måneder.

§ 92. Personer under 30 år, der er omfattet af § 2,
nr. 2 og 3, har senest efter en sammenhængende
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periode på 13 uger på kontanthjælp eller starthjælp
fra første henvendelse om hjælp til kommunen ret
og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitel 10-12.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte reg-
ler om, at personer under 20 år, der er omfattet af
§ 2, nr. 2 og 3, har ret og pligt til at påbegynde til-
bud efter stk. 1 efter senest 4 sammenhængende
uger på kontanthjælp eller starthjælp

§ 95. Personer, der er fyldt 30 år, og som er om-
fattet af § 2, nr. 2 og 3, har senest efter en sam-
menhængende periode på 9 måneder med kontant-
hjælp eller starthjælp fra første henvendelse om
hjælp til kommunen ret og pligt til at påbegynde
tilbud efter kapitel 10-12.

§ 96. Når en person, der er omfattet af § 92, har
afsluttet det første tilbud, har personen ret og pligt
til at påbegynde et nyt tilbud, hver gang den på-
gældende har modtaget kontanthjælp eller start-
hjælp i en sammenhængende periode på 6 måne-
der.

Stk. 2. Når en person, der er omfattet af § 95, har
afsluttet det første tilbud, har personen ret og pligt
til at påbegynde et nyt tilbud, hver gang den på-
gældende har modtaget kontanthjælp eller start-
hjælp i en sammenhængende periode på 6 måne-
der.

§ 99. […]
Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 kan ydes til udgifter

ved opkvalificering af
1) personer under 30 år, der er omfattet af § 2, nr.
1-3, og som forud for ansættelsen har mindst 6
måneders sammenlagt ledighed henholdsvis har
modtaget kontanthjælp eller starthjælp eller har
deltaget i tilbud efter kapitel 12 i en sammenhæn-
gende periode på mindst 6 måneder,
2) personer, som er fyldt 30 år, der er omfattet af
§ 2, nr. 1 og 2, og som forud for ansættelsen har
mindst 12 måneders sammenlagt ledighed hen-
holdsvis har modtaget kontanthjælp eller start-
hjælp eller har deltaget i tilbud efter kapitel 12 i en
sammenhængende periode på mindst 12 måneder,
3) personer, som er fyldt 30 år, der er omfattet af
§ 2, nr. 1 og 2, som har særlig risiko for at blive
langtidsledige, og som forud for ansættelsen har
mindst 6 måneders sammenlagt ledighed hen-
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holdsvis har modtaget kontanthjælp eller start-
hjælp eller har deltaget i tilbud efter kapitel 12 i en
sammenhængende periode på mindst 6 måneder,
4) personer, som er fyldt 30 år, der er omfattet af
§ 2, nr. 3, og som forud for ansættelsen har modta-
get kontanthjælp eller starthjælp eller har deltaget i
tilbud efter kapitel 12 i en sammenhængende peri-
ode på mindst 6 måneder,

§ 4 a. […]
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte

regler om tilsyn med kommunernes praksis for
vurderingen af, hvilke aktiviteter eller tilbud der
skal gives (visitationen), herunder regler om, at
kommuner, der ikke foretager de i visitationsreg-
lerne foreskrevne sagsbehandlingsskridt, jf. stk. 1,
i forhold til den enkelte ledige, mister retten til re-
fusion af udbetalt kontant- eller starthjælp til den
pågældende ledige efter lov om aktiv socialpolitik
fra det tidspunkt, hvor sagsbehandlingsskridtet
skulle have været foretaget, og indtil det er sket.

4. I § 4 a, stk. 2, ændres »kontant- eller starthjælp«
til: »kontanthjælp«.

§ 45 […]
Stk. 3. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3,

og som modtager starthjælp, modtager tillige et
beskæftigelsestillæg på 11,87 kr. pr. time (pr. 1. ja-
nuar 2003) i virksomhedspraktik. Tilsvarende gæl-
der for en person, som modtager kontanthjælp, og
som er gift eller samlevende med en person, der
modtager starthjælp eller introduktionsydelse. Til-
lægget udbetales uafhængigt af retten til starthjælp
henholdsvis kontanthjælp.

5. § 45, stk. 3, ophæves.

§ 73 c. Personer, der er visiteret til fleksjob, har
ret til at blive henvist til anden aktør med henblik
på etablering af fleksjob, når personen har modta-
get kontanthjælp, starthjælp, ledighedsydelse eller
særlig ydelse i 6 måneder inden for 9 måneder ef-
ter visitationen til fleksjob. Det samme gælder, når
personen har været i fleksjob eller ordinær beskæf-
tigelse i 9 måneder inden for 18 måneder og deref-
ter har modtaget ledighedsydelse i 6 måneder in-
den for 9 måneder. Perioder med ydelse under bar-
sel medregnes ikke.

6. I § 73 c, stk. 1 og 2, udgår », starthjælp«.

Stk. 2. Personer, der er visiteret til fleksjob, og
som jobcenteret har vurderet fortsat opfylder be-
tingelserne for fleksjob, jf. § 74 c i lov om aktiv
socialpolitik, skal henvises til anden aktør med
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henblik på etablering af fleksjob, når personen har
modtaget kontanthjælp, starthjælp, ledighedsydel-
se eller særlig ydelse i 12 måneder inden for 18
måneder efter visitationen til fleksjob. Det samme
gælder, når personen har været i fleksjob eller or-
dinær beskæftigelse i 9 måneder inden for 18 må-
neder og derefter har modtaget ledighedsydelse i
12 måneder inden for 18 måneder. Perioder med
ydelse under barsel medregnes ikke.

7. Overskriften til kapitel 17 affattes således:

Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager
kontanthjælp og starthjælp efter lov om aktiv

socialpolitik

»Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager
kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik«

§ 98 b. For at arbejdsgiveren kan få udbetalt job-
rotationsydelse, skal den person, der ansættes som
vikar,
1) være omfattet af § 2, nr. 1, og ved ansættelsen
have en sammenlagt ledighedsperiode på mindst 3
måneder,

8. § 98 b, stk. 1, nr. 3, affattes således:
»3) modtage kontanthjælp efter lov om aktiv so-
cialpolitik og være omfattet af integrationspro-
grammet efter integrationsloven i en sammenhæn-
gende periode på mindst 3 måneder.«

2) være omfattet af § 2, nr. 2 eller 3, og ved ansæt-
telsen have modtaget kontanthjælp, starthjælp eller
introduktionsydelse i en sammenhængende perio-
de på mindst 3 måneder eller
3) modtage introduktionsydelse efter integrations-
loven og have modtaget denne ydelse i en sam-
menhængende periode på mindst 3 måneder.

§ 120. […]
Stk. 2. Staten refunderer kommunens udgifter til

beskæftigelsestillæg efter § 45, stk. 3, med samme
refusionssats, som kommunen er berettiget til for
udgiften til kontant- og starthjælp, jf. § 100 i lov
om aktiv socialpolitik

9. § 120, stk. 2, ophæves.

§ 4

I lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr.
731 af 15. juni 2010, som ændret ved § 2 i lov nr.
1596 af 22. december 2010, foretages følgende
ændringer:

§ 56 a. Jobcenteret kan inden for kvoten anmode
kommuner, regioner eller statslige myndigheder
om at stille en konkret løntilskudsplads, jf. § 56, til

1. I § 56 a, stk. 1, ændres » introduktionsydelse ef-
ter integrationsloven« til: »kontanthjælp efter lov
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rådighed for personer omfattet af § 2, nr. 1-4, i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats eller udlændin-
ge, der modtager introduktionsydelse efter integra-
tionsloven. Jobcenteret kan fastsætte tidspunktet
for påbegyndelse af løntilskudspladsen til et be-
stemt tidspunkt efter udløbet af fristen i stk. 4.

om aktiv socialpolitik og er omfattet af integrati-
onsprogrammet efter integrationsloven«.

§ 5

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgø-
relse nr. 663 af 14. juni 2011, foretages følgende
ændringer:

§ 8. Husstandsindkomsten opgøres som summen
af ansøgerens og dennes hus-standsmedlemmers
hver for sig opgjorte ind-komster. Indkomsterne
opgøres som personlig indkomst med tillæg af po-
sitiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning
af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog
før de deri nævnte grundbeløb og bundfradrag.
Endvidere tillægges aktieindkomst, der beskattes
efter personskattelovens § 8 a, stk. 1 og 2, bortset
fra udbytteindkomst op til 5.000 kr. I husstands-
indkomsten indgår ikke

1. I § 8, stk. 5, udgår: » § 25, stk. 5, 7, 8, 9 eller 10
eller«

1) supplerende pensionsydelse, jf. § 72 d i lov om
social pension og
2) godtgørelse og afkastet af godtgørelse til hiv-
smittede blødere m.fl. og hiv-positive transfusions-
smittede m.fl. samt erstatning og afkastet af erstat-
ning, jf. lov om erstatning for skader ved lsd-be-
handling.

Stk. 2 […]
Stk. 5. I beregningen af husstandsindkomsten ef-

ter stk. 1-4 indgår kontanthjælp med det beløb, der
ville være blevet udbetalt, hvis et husstandsmed-
lem ikke havde været omfattet af § 25, stk. 5, 7, 8,
9 eller 10, eller § 42 i lov om aktiv socialpolitik

§ 42 a. Udbetalingen af den beregnede boligstøt-
te kan reduceres, hvis et eller flere husstandsmed-
lemmer er omfattet af § 25 b i lov om aktiv social-
politik. Reduktionen sker efter reglerne i §§ 25 b,
25 c og 25 e i lov om aktiv socialpolitik.

2. § 42 a ophæves.

Stk. 2. Retten til generhvervelse af udbetalingen
af boligstøtte uden nedsættelse efter reglerne i
§§ 25 b, 25 c og 25 e i lov om aktiv socialpolitik
sker uden ansøgning, når betingelserne for nedsæt-
telsen ikke længere er opfyldt.
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Stk. 3. §§ 33 og 34 finder ikke anvendelse for pe-
rioder, hvor udbetalingen af den beregnede bolig-
støtte er reduceret efter §§ 25 b, 25 c og 25 e i lov
om aktiv socialpolitik.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fast-sætte
regler om administrationen af bolig-støtten som
følge af nedsættelsen af bolig-støtten efter §§ 25 b,
25 c og 25 e i lov om aktiv socialpolitik.

§ 6

I det følgende gengives de relevante gældende
bestemmelser i lov om kommunal udligning og ge-
nerelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse
nr. 561 af 19. juni 2009, som ændret ved lov nr.
710 af 25. juni 2010, § 5 i lov nr. 1602 af 22. de-
cember 2010, § 3 i lov nr. 462 af 18. maj 2011 og
§ 10 i lov nr. 592 af 14. juni 2011:

I lov om kommunal udligning og generelle til-
skud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 561
af 19. juni 2009, som ændret ved lov nr. 710 af 25.
juni 2010, § 5 i lov nr. 1602 af 22. december 2010,
§ 3 i lov nr. 462 af 18. maj 2011 og § 10 i lov nr.
592 af 14. juni 2011, foretages følgende ændring:

§ 14. Staten yder et årligt tilskud til kommuner-
ne, som fastsættes af finansministeren med tilslut-
ning fra Folketingets Finansudvalg.

Stk. 2. Tilskuddet fastsættes som summen af
1) det foregående års tilskud med tillæg eller fra-
drag som følge af engangsreguleringer og op- og
efterreguleringer,
2) regulering for den forventede pris- og lønudvik-
ling i den kommunale sektor fra det foregående år
til tilskudsåret,

1. I § 14, stk. 2, nr. 5, ændres »kommunale udgif-
ter til danskundervisning til udlændinge og under-
visning i danske samfundsforhold og dansk kultur
og historie samt introduktionsydelse og aktivering
efter integrationslovens kapitel 4-5« til »kommu-
nale udgifter til danskundervisning til udlændinge
og undervisning i danske samfundsforhold og
dansk kultur og historie samt kontanthjælp og akti-
vering efter integrationslovens kapitel 4-5«.

3) kommunale mer- eller mindreudgifter som følge
af ændringer i udgifts- og opgavefordelingen mel-
lem staten, kommunerne og regionerne i tilskuds-
året,
4) kommunale mer- eller mindreudgifter som følge
af ændringer i den statslige regulering af kommu-
nernes virksomhed i tilskudsåret,
5) kommunale mer- eller mindreudgifter som følge
af udviklingen i kommunernes reale udgifter til
kontanthjælp, ledighedsydelse, orlovsydelse til
kontanthjælpsmodtagere, aktivering af kontant-
hjælps- og ledighedsydelsesmodtagere, revalide-
ring, driftsudgifter til aktivering af sygedagpenge-
modtagere og forsikrede ledige samt driftsudgifter
i forbindelse med selvvalgt uddannelse, kommuna-
le udgifter til danskundervisning til udlændinge og
undervisning i danske samfundsforhold og dansk
kultur og historie samt introduktionsydelse og ak-
tivering efter integrationslovens kapitel 4-5, før-
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tidspension og erhvervsgrunduddannelse i til-
skudsåret og
6) beløb i henhold til § 7 i lov om nedsættelse af
statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den
kommunale skatteudskrivning.

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2012.
Stk. 2. For personer, der fortsat modtager forud-

betalt hjælp, reguleres ydelsen for januar 2012 se-
nest den 31. januar 2012.

Stk. 3. Afgørelser om sanktioner, truffet efter de
hidtidige regler i § 43 i lov om aktiv socialpolitik
eller integrationslovens § 31 a, har gentagelses-
virkning i forhold til afgørelser om sanktioner, der
træffes i medfør af § 42, stk. 2 og 3, samt § 43,
stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik den 1. januar
2012 eller senere, jf. § 1, nr. 51-56.

Stk. 4. Starthjælp, der inden lovens ikrafttræden,
er udbetalt til en person, der er visiteret til fleks-
job, indgår i opgørelsen af den periode på 18 må-
neder indenfor 24 måneder, hvor kommunen fuldt
ud afholder udgifterne, jf. § 1, nr. 72 og 76.
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