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Folketingsmedlem Peter Skaarup (DF) har den 23. december 2019 stillet følgende 
spørgsmål nr. S 493, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. S 493: 
” Kan ministeren af- eller bekræfte, at ca. 2.000 ikke-vestlige indvandrere på kon-

tanthjælp ikke er blevet indkaldt til samtaler af deres kommune i løbet af et halvt 
år, og vil ministeren i bekræftende fald forklare, hvordan og hvorfor denne neglige-
ring af ikke-vestlige indvandrere uden for arbejdsmarkedet og de krav, der bør stil-

les til dem, får lov at foregå?” 
 

Svar: 
Som baggrund for spørgsmålet er der henvist til artiklen »2000 indvandrere får 
kontanthjælp uden at mødes med kommunen, afslører tal fra arbejdsgiverne« på 
Den Korte Avis' hjemmeside den 16. december 2019. 

 
Tallet kan ikke præcist genkendes ift. den måling fra Jobindsats.dk, som der henvi-
ses til at være anvendt. Antallet af ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp, der 

ikke har haft en samtale i løbet af de seneste 6 måneder på ydelsen, og som mindst 
har haft 6 måneder på ydelsen, udgør i august ca. 3.400 personer. Målingen dækker 
alene over gruppen af kontanthjælpsmodtagere. 

 
Det skal bemærkes, at årsagen til de manglende samtaler kan skyldes flere ting. Fx 
kan nogle af de pågældende personer være blevet lovligt fritaget fra samtaler. Akti-

vitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der er alvorligt syge, er omfattet en standby-
ordning, således at de ikke bliver indkaldt til samtaler på kommunen. Endvidere 

kan der være en andre grunde til, at borgeren ikke skal indkaldes til samtale. Det 

kan ikke ud fra den nævnte måling afgøres, hvilke årsager der gør sig gældende for 
de pågældende borgere. 
 

Men under alle omstændigheder er den høje andel af ikke-vestlige indvandrere, 
som ikke har deltaget i samtaler, et problem. Og det er et problem, som regeringen 
allerede er i gang med at tage hånd om. 

 
Med virkning fra 1. januar 2020 har vi skærpet sanktionsreglerne, sådan at ydelses-
modtagere, som ikke overholder deres pligter, vil opleve skærpede sanktioner.  
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Desuden vil der også fra 1. januar blive ført et skærpet tilsyn med kommunernes 
overholdelse af reglerne for den aktive indsats – herunder afholdelse af samtaler. I 

den forbindelse tages et nyt sæt målinger i brug, som skal bruges i forbindelse med 
den løbende monitorering af, om kommunerne efterlever de nye lovkrav. Målin-
gerne vil være mere præcise ift. at kunne følge op på kommunernes efterlevelse af 

lovkrav, og der vil blandt andet også blive taget højde for fritagelser. Kommuner 
med dårlige resultater og manglende indsatser vil blive mødt med krav om at udar-
bejde en redegørelse samt en genopretningsplan for, hvordan kommunerne sikrer, 

at borgerne modtager en indsats, der er i overensstemmelse med intentionerne i be-

skæftigelseslovgivningen. Kommunerne får derefter en genopretningsperiode til at 
rette op på indsatsen. Den skærpede opfølgning kan i sidste ende betyde, at kom-

muner, der ikke lever op til deres ansvar, sættes under administration med faste 
krav til indsatsen. 
 

Endelig vil jeg nævne, at regeringen arbejder for at indføre en pligt til at bidrage 37 
timer om ugen svarende til en almindelig arbejdsuge for nytilkomne og andre ud-
lændinge med et integrationsbehov.  

 
 
Venlig hilsen 

 
 
 

 
Peter Hummelgaard 
 


