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Kommunerne skal undersøge for fejl i administrationen af 225-

timersreglen på kontanthjælpsområdet 

 

 

Kære borgmestre og kommunaldirektører  

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har i henholdsvis december 

2020 og april 2021 skriftligt anmodet alle kommuner om at gennemgå administrati-

onen af 225-timersreglen på kontanthjælpsområdet. Som en del af dette skulle der 

indsendes en redegørelse for, hvor mange ugifte personer, der uretmæssigt har fået 

nedsat ydelsen i kontanthjælpssystemet, samtidig med at de pågældende har været 

undtaget fra 225-timersreglen.  

Kommunerne har i de fleste tilfælde enten ikke reageret eller kun reageret util-

strækkeligt på styrelsens henvendelser i forhold til at få gennemgået de enkelte sa-

ger om mulig fejladministration. Kun Struer Kommune, Aarhus Kommune og 

Halsnæs Kommune har afgivet fyldestgørende oplysninger.  

Der er tale om en problemstilling, som kommunerne har pligt til at reagere på, og 

kommunerne skal af egen drift genoptage sager, hvor personer uretmæssigt er sat 

ned i ydelse, og stille de pågældende, som om fejlen ikke var sket. 

Baggrunden for anmodningerne var, at STAR i forbindelse med en datagennem-

gang blev opmærksom på, at et betydeligt antal ugifte personer i kontanthjælpssy-

stemet uretmæssigt vurderes at være blevet sat ned i ydelse som følge af 225-ti-

mersreglen. Ifølge styrelsens data kan det vedrøre ca. 3.000 personer alene i perio-

den 2018-2020. Det drejer sig om personer, der i samme periode som nedsættelsen 

i ydelsen er registreret som undtaget fra 225-timersreglen som følge af, at deres ar-

bejdsevne er så begrænset, at de ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære ar-

bejdsmarked.  

STAR vil snarest rette fornyet henvendelse til kommunerne med anvisning af, 

hvilke oplysninger der skal indsendes som led i Beskæftigelsesministeriets ressort-

tilsyn. Jeg forventer derfor, at I snarest muligt indberetter de ønskede oplysninger 

til STAR.  

STAR har samtidig anmodet kommunernes revisorer om, at de i forbindelse med 

årets revision skal være opmærksomme på, om kommunerne kan dokumentere, at 
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de har foretaget en systematisk gennemgang af de relevante sager på området, og at 

der er sket efterbetaling af eventuelt skyldige beløb til de pågældende personer. Så-

fremt kommunerne endnu ikke har rettet op på eventuel fejladministration, vil det 

derfor komme til at fremgå af årets revisionsberetning.  

Som nævnt er der tale om en problemstilling, som kommunerne har pligt til at rea-

gere på. Borgerne skal sikres den retsstilling, som de har efter lovgivningen, og 

kommunerne skal af egen drift genoptage disse sager og stille de konkrete borger 

som om, at fejlen ikke var sket. 

På den bagrund har jeg en klar forventning om, at kommunerne handler og svarer 

på den fornyede anmodning fra STAR inden for den fastsatte frist.   

Venlig hilsen 

 

Fungerende beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye 

 


