
 

 
 
Forslag fra Dansk Folkeparti: 
 
Tvungen aktivering af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere og 
revurdering af langtidsledige på kontanthjælp 
Sociale Forhold og Beskæftigelse 
Dansk Folkeparti ønsker, at Århus Kommune igangsætter en aktiveringspligt for alle           
langtidsledige kontanthjælpsmodtagere. I dag er der mange eksempler på borgere,          
som i mere end 10 år har været på kontanthjælp. Disse borgere er så langt fra at                 
komme tilbage på arbejdsmarkedet, at de risikerer at blive på offentlig ydelse frem til              
deres pensionsalder. Især grupper af ikke-dansk oprindelse fylder på statistikken          
over de langtidsledige og de har ofte faglige såvel som sproglige udfordringer i             
forhold til at få et job.  
 
Det har aldrig været meningen at kontanthjælp skal ydes som en passiv forsørgelse,             
men som et tilskud til borgere der er på vej tilbage mod arbejdsmarkedet. For de               
langtidsledige er der behov for en særlig indsats, som sikrer de stadig udvikler deres              
kompetencer fagligt såvel som sprogligt, med henblik på et rigtigt arbejde. Det skal             
kort sagt være slut med langtidsledige, som blot sidder derhjemme og laver            
ingenting.  
 
Vi foreslår konkret at alle ledige, som har været mindst 10 år på kontanthjælp, skal               
pålægges at ryge i aktivering i det private arbejdsmarked. Kommunen skal afsætte            
2-3 særlige jobkonsulenter med henblik på at finde disse job i de private             
virksomheder. Indtil da vil aktivering midlertidigt foregå som kommunale stillinger,          
f.eks. til rengøring af institutioner, pleje af grønne arealer eller affaldsindsamling i            
offentligt rum. Borgerne skal have en ugentlig arbejdstid på 20-25 timer eksklusiv            
pauser.  
 
I forbindelse med indførsel af aktiveringspligten skal der ske en revurdering af            
samtlige langtidsledige for at sikre, at der ikke gives ydelse til borgere, som ikke har               
en reel mulighed for at komme i arbejde igen. Borgere der er sygemeldt og som har                
været ledige i mere end 10 år skal vurderes i forhold til muligheden for              
førtidspension. Hvis de reelt er for syge til at arbejde må de indstilles til at blive                
førtidspensionister. Er man ikke syg nok til at blive førtidspensionist må man være             
rask nok til at ryge i aktivering og komme nærmere et job. Konsekvensen ved ikke at                
blive indstillet til førtidspension og dernæst takke nej til at komme i aktivering vil              

 



 

være, at kontanthjælpsydelsen stopper med omgående virkning.  
 
Med forslaget igangsættes et socialt projekt for at hjælpe de berørte borgere med at              
komme videre i livet og væk fra offentlig forsørgelse. Borgerne lærer at stå op om               
morgenen og passe et arbejde og være en del af et fællesskab. For de borgere, som                
har ikke-dansk oprindelse vil det også gavne deres danskkundskaber og det øge            
deres chancer for at blive integreret i det danske samfund. Forslaget sikrer også, at              
der ryddes op i de langtidsledige borgere, så der ikke længere ydes passiv             
forsørgelse til behover, der enten ikke kan eller vil tilbage på arbejdsmarkedet igen.  
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