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Notat 

 

Til Byrådets medlemmer 

Til Orientering 

 

Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Maria Sloth (Enhedsli-

sten) af 24. april 2017 om enkeltydelser  
 

Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) besvarer hermed 10-dages fore-

spørgslen fra Maria Sloth (Enhedslisten), stillet den 24. april 2017. Der er 

den 9. maj 2017 givet besked om, at MSB ikke var i stand til at besvare fore-

spørgslen inden for 10 dage. 

 

Spørgsmål 1 og 2  

Er sagsbehandlerne instrueret om at rådgive de borgere, der rammes af 

fattiggørelsesbestemmelserne, om muligheden for at søge enkeltydelser? 

 

Er sagsbehandlerne instrueret om at bistå de borgere, der rammes af fattig-

gørelsesbestemmelserne, med at udfylde ansøgningsskemaer? Eller – om 

at de ikke må bistå borgerne dermed? 

 

Svar:  

Spørgsmålene henvises til lovændringer på kontanthjælpsområdet vedrø-

rende hhv. kontanthjælpsloftet og 225 timers-reglen pr. 1. oktober 2016.  

 

Medarbejderne i Beskæftigelsesforvaltningen er helt generelt instrueret i at 

rådgive borgere om mulighederne for økonomisk hjælp i medfør af lovgiv-

ningen. Rådgivningen omfatter også muligheden for at søge enkeltydelser 

og bistand til at udfylde ansøgningsskemaer. 

 

Medarbejderne rådgiver således borgerne med udgangspunkt i Retssikker-

hedslovens § 5 ud fra den enkelte borgers individuelle behov. 

 

Retssikkerhedslovens § 5. Kommunalbestyrelsen skal behandle 

ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de mulighe-

der, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, her-

under også rådgivning og vejledning. Kommunalbestyrelsen skal 

desuden være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos 

en anden myndighed eller efter anden lovgivning.   

 

I den individuelle konkrete vurdering indgår også, i hvilket omfang den enkel-

te borger selv er i stand til at udfylde ansøgningsskema eller selv kan formu-

lere sit behov. 
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Beskæftigelsesforvaltningen vil synliggøre muligheden for at søge enkelt-

ydelser yderligere. F.eks. ved at udbygge den eksisterende information om 

enkeltydelser på aarhus.dk med mere generel information om ydelserne 

samt ved at afsøge muligheden for at benytte digitale ansøgningsskemaer til 

at søge enkeltydelser. 

 

Spørgsmål 3 og 4 

Hvor mange mennesker søger årligt enkeltydelser med henvisning til, at 

deres rådighedsbeløb er for lavt til udgiftens afholdelse? Eksempel tandbe-

handling, udskiftning af sammenbrudt køleskab, husleje indtil flytning til billi-

gere bolig, andet? 

 

Hvordan har udviklingen været i antallet af ansøgninger efter fattiggørelses-

lovgivningens ikrafttræden? 

 

Svar: 

MSB har ikke statistiske opgørelser over antallet af ansøgte enkeltydelser. 

Ansøgninger vil dog fremgå af borgerens sag. Beskæftigelsesforvaltningen 

er aktuelt ved at undersøge muligheden for mere systematisk at opgøre 

ansøgninger om enkeltydelser. 

 

Det er dog muligt at opgøre antallet af personer, som har fået bevilliget en-

keltydelser. 

 

Tabel 1 nedenfor viser udviklingen i antallet af bevilligede enkeltydelser for-

delt på personer (CPR-numre), opgjort kvartalsvis i det seneste år.  

 

Det fremgår heraf, at antallet af bevilligede enkeltydelser samlet set er faldet 

fra 340 i 2. kvartal 2016 (kvartalet forud for ikrafttrædelsen af ydelsesrefor-

merne) til 286 i 1. kvartal 2017. 

 

MSB har indført en række specifikke tiltag for at hjælpe ledige borgere i Aar-

hus Kommune, der er omfattet af bl.a. kontanthjælpsloftet og 225 timers-

reglen, jf. bl.a. udtalelse af 17. januar 2017 til ”Forslag fra Enhedslisten om 

kontanthjælpsreform”. Forvaltningen kan dog ikke umiddelbart drage nogen 

entydig konklusion vedrørende baggrunden for den faldende udvikling, men 

følger udviklingen nøje. 
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Tabel 1: Antal bevillinger af enkeltydelser i Beskæftigelsesforvaltnin-

gen i Aarhus Kommune (2. kvartal 2016 – 1. kvartal 2017) 
 

Paragraf/  
Antal borgere 

2. kvt 
2016 

3. kvt  
2016 

4. kvt  
2016 

1. kvt  
2017 

Udvikling 
2. kvt 2016 – 
1. kvt 2017 

Antal bevillinger 340 319 315 286 -54 

Boligindskud 86 79 51 69 -17 

§81 – Restance boligudgifter 37 49 59 51 14 

§81 – Ekstraordinær hjælp 44 46 33 46 2 

§85 – Hjælp til flytning 7 17 13 12 5 

§81 – Etableringshjælp 86 64 76 43 -43 

§81 – Andet 80 64 83 65 -15 

Kilde: Aarhus Kommunes økonomisystem (OPUS).  

Note: Den samme borger kan optræde flere gange i Tabel 1, hvis han/hun får tildelt (1) ydelser i 

flere kvartaler og/eller (2) flere forskellige enkeltydelser i samme kvartal. Hver borger indgår dog 

kun én gang i hvert kvartal inden for hver kategori, og en person, der f.eks. får bevilliget den 

samme ydelse i hhv. januar og marts måned 2017 vil således kun optræde én gang i tabellen. 

 

Udviklingen i Tabel 1 dækker over intern variation, idet der f.eks. har været 

en stigning i bevillinger ifm. restance af boligudgifter. Størstedelen af det 

samlede fald siden 2. kvartal 2016 vedrører antallet af personer, som bevil-

ges etableringshjælp. 

 

Kategorien for etableringshjælp dækker, jf. Beskæftigelsesforvaltningens 

interne vejledninger, hjælp til personer, der intet ejer til en varig boligmæssig 

etablering. Ift. ovenstående kan det f.eks. være personer, der efter hjemløs-

hed og ophold på forsorgshjem intet ejer, eller personer, der efter afvænning 

fra stofmisbrug skal påbegynde etablering af en almindelig tilværelse. 


