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Du varsles hermed om, at du risikerer, at din hjælp bliver sat ned fra
1. april 2017 - hvis du pr. denne dato ikke har haft 225 timers ordinært
ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

Den 1. oktober 2016 vil du have modtaget kontanthjælp i sammenlagt 1 år
eller derover inden for de seneste 3 år.

Bortfaldsdatoen, hvor ændringen i din hjælp træder i kraft, er beregnet på
baggrund af kommunens oplysninger i din sag og under forudsætning af, at
der ikke sker ændringer i dine forhold.

Din hjælp kan derfor pr. 1. april 2017 blive nedsat med:

* 1000 kr. pr. måned - hvis din hjælp beregnes på baggrund af 14.575
eller 10.968 kr. pr. måned (2016-niveau), afhængigt af om du har
forsørgelsespligt over for børn eller ej

* 500 kr. pr. måned - hvis din hjælp beregnes på baggrund af mindre end
14.575 eller 10.968 kr. pr. måned (2016-niveau), afhængigt af om du
har forsørgelsespligt over for børn eller ej

med mindre du dokumenterer, at du har haft sammenlagt 225 timers ordinært
ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder før
bortfaldsdatoen eller at der er grundlag for at udskyde bortfaldsdatoen.

Modtager du uddannelseshjælp på de lave satser svarende til SU-niveau,
nedsættes din hjælp ikke.

Opfyldelse af arbejdskravet

Der skal være tale om ustøttet lønnet arbejde, der opgøres efter løntimer
udført på almindelige løn- og beskæftigelsesvilkår.
Herudover kan arbejdstimer i selvstændig virksomhed medregnes - hvis
omfanget kan sidestilles med lønarbejde i mindst 20 timer pr. uge, og der
ikke er modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i
den tid, virksomheden er drevet.

Støttet beskæftigelse - for eksempel ansættelse med løntilskud, arbejde
som led i jobrotation eller arbejde i lønnet praktik, tæller ikke med ved
opgørelsen af arbejdstimer.
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Skærpet rådighedskrav

Når en person har modtaget uddannelses-, kontanthjælp eller
integrationsydelse i sammenlagt 1 år eller derover inden for 3 år,
omfattes personen af det skærpede rådighedskrav for at bevare retten til
fuld hjælp.

Hvis du inden for 3-årsperioden har været gift, men er blevet skilt eller
separeret, og du og din ægtefælle har modtaget hjælp som par i perioden,
medregnes sådanne perioder også i opgørelsen af hjælp i sammenlagt 1 år
eller derover.

Udskydelse af bortfaldsdatoen

Bortfaldsdatoen udskydes, hvis du - inden den beregnede dato for ændring
af hjælpen - kan dokumentere, at du har haft mindst 225 timers ordinært
ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder før
bortfaldsdatoen.

Bortfaldsdatoen udskydes endvidere, hvis du:

* ikke har kunnet arbejde på grund af dokumenteret sygdom

* har haft ret til fravær ved graviditet, barsel eller adoption

* har modtaget 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

* har aftjent værnepligt

* har haft så begrænset arbejdsevne, at vi har vurderet, at du ikke har
kunnet opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, eller

* har været under ordinær uddannelse eller anden uddannelse eller
opkvalificering til uddannelse, hvor der ikke stilles krav om
udnyttelse af arbejdsmuligheder eller har modtaget en anden offentlig
forsørgelsesydelse, der ikke er betinget af, at du udnytter dine
arbejdsmuligheder.

Vejledning

Du opfordres til løbende at meddele os, hvis du har ordinært ustøttet
arbejde, eller der indtræder omstændigheder, der kan begrunde en
udskydelse af bortfaldsdatoen.

En person, hvis hjælp er ændret efter ovenstående bestemmelser, kan igen
blive berettiget til fuld hjælp, når den pågældende dokumenterer, at han
eller hun har haft mindst 225 timers ordinært ustøttet arbejde i en
periode fra det tidspunkt, hvor hjælpen blev ændret, og 12 kalendermåneder
frem, jf. § 13 f, stk. 14, i lov om aktiv socialpolitik.
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Lovgrundlag

* Lov nr. 296 af 22/03/2016 - Lov om ændring af lov om aktiv
socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og
forskellige andre love (Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie til
uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.)

* Bekendtgørelse nr. 310 af 30/03/2016 - Bekendtgørelse om kommunernes
pligt til varsling, vejledning m.v. af modtagere af integrationsydelse
eller uddannelses- eller kontanthjælp, hvis hjælp kan bortfalde eller
blive nedsat som følge af 225-timersreglen

Du kan læse mere om 225-timersreglen på borger.dk.

Hjælp til jobsøgning mv.

Hvis du vil undgå, at der sker ændringer i din hjælp, skal du finde et
eller flere jobs, hvor du kan arbejde i minimum 225 timer inden
1. april 2017. Du kan med få timers arbejde om ugen undgå at få nedsat din
hjælp.

Jobcenteret kan hjælpe dig med at finde og søge konkrete jobs. Mange
finder deres job på nettet fx jobnet.dk.
Det er desuden vigtigt, at du også selv gør alt for at finde job.

Mange jobs besættes uden at være slået op. Derfor er det vigtigt, at du
bruger dit netværk, opsøger arbejdsgivere og søger uopfordret.

Husk derfor at sørge for, at dit cv er opdateret og præcist beskriver din
erfaring og dine kvalifikationer, samt at bruge dit netværk både på de
sociale medier og i din omgangskreds.

Kontakt os gerne

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for mere information
eller hjælp til at finde job.

Med venlig hilsen

Helsingør Kommune




