Til Udlændinge- og Integrationsministeriet

KL's høringssvar til forslag om indførsel af beskæftigelseskrav
for ret til kontanthjælp mv.

Dato: 10. april 2018

KL har den 19. marts 2018 modtaget udkast til lovforslag om indførelse af
beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp og forlængelse af opholdskrav samt ophævelse af bestemmelsen om opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning.

E-mail: BRS@kl.dk
Direkte: 3370 3450

KL har ved flere tidligere lejligheder (senest ved omlægning af dansktillægget) peget på, at det samlede ydelsessystem har udviklet sig til at
være så kompliceret, at det er meget vanskeligt hvis ikke umuligt for
sagsbehandlere og borgere at finde rundt i reglerne. Det samme gør sig
gældende ved indførelsen af beskæftigelseskravet, som igen øger risikoen for fejl både i it-systemerne og hos sagsbehandlerne. Samtidig bliver kommunikationen til borgerne tilsvarende svær at forstå, og de økonomiske incitamenter til at tage job, som faktisk er til stede, stadig mere
uklare.
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KL vil derfor på ny opfordre til, at Regeringen tager initiativ til at nedsætte
en arbejds-/ekspertgruppe med kommunal deltagelse, der får til opgave
at komme med forslag til et nyt sammenhængende ydelsessys tem (ikke
omfattende dagpenge), som via klare incitamenter og markant forenkling
sikrer, at alle har incitament til at arbejde eller uddanne sig.
Beskæftigelseskravet risikerer at fastholde kontanthjælpsmodtagere
på ydelsen
Det fremgår af lovforslaget, at personer, som i dag modtager uddannelses- og kontanthjælp, ikke skal opfylde beskæftigelseskravet, medmindre
de bliver selvforsørgede og efterfølgende igen søger om hjælp. KL vil
pege på, at denne konstruktion vil medføre, at incitamentet til at tage
midlertidige ansættelser for personer på uddannelses- og kontanthjælp
vil blive svækket, idet de efter ansættelsesforløbet vil blive sat ned på integrationsydelse. Dette vil udgøre en barriere for kommunernes arbejde
med at integrere denne gruppe af borgere på arbejdsmarkedet.
KL har været i dialog med Udlændinge og Integrationsministeriet omkring
muligheden for, at Den Fælles Dataenhed hos Udbetaling Danmark skal
levere data til kommunerne om ydelsesmodtagernes beskæftigelsesforhold. KL vurderer ikke, at den fremlagte model i alle sager kan danne
grundlag for en afgørelse om opfyldelse af beskæftigelseskravet, idet
mange af de data, bl.a. timetal i eIndkomstregisteret erfaringsmæssigt
ikke er helt præcise. Derfor vil opgørelsen af beskæftigelseskravet i
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mange sager helt eller delvis skulle ske manuelt i kommunen. KL er på
den baggrund ikke enig med ministeriet i, at lovforslaget ikke har administrative konsekvenser for kommunerne.
KL vil naturligvis bidrage til, at den præcise udmøntning af reglerne, i det
omgang det er muligt, minimerer det administrative besvær i kommunerne.
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Med venlig hilsen

Henrik Thomassen
Brian Siggaard

