FAKTA
37 timer – en ny arbejdslogik

For mange står uden for arbejdsfællesskabet og har gjort det
længe – med store konsekvenser for børnene

8. september 2021

Mange børn i skolealderen med en indvandrermor vokser op i et hjem, hvor deres
mor ikke går på arbejde. Blandt børn, hvor moren har oprindelse i MENAP-lan
dene og Tyrkiet, har seks ud af ti en mor, der ikke er i beskæftigelse.

Der er længe ikke blevet stillet klare krav - særligt ikke til gruppen af personer på
offentlig forsørgelse med længere tids ophold i Danmark. Denne gruppe får meget
lidt indsats og er gennemsnitligt kun i aktivering få timer om ugen.
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Fra forsørgelseslogik til arbejdspligt

Regeringen vil indføre en 37-timers arbejdspligt for nytilkomne og andre borgere
med et integrationsbehov. Udgangspunktet er, at modtagere af SHO-ydelse (selv
forsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse) samt modtagere af kon
tanthjælp eller uddannelseshjælp med et integrationsbehov deltager og bidrager 37
timer om ugen. Overholder man ikke sin pligt til at bidrage, og har man ikke en ri
melig grund til sit fravær, bliver man trukket i sin ydelse svarende til ydelsen for
hele den pågældende dag.
Regeringen lægger op til, at arbejdspligten indføres trinvist, så kommunerne får op
bygget erfaringer og har tid til at udbygge kapaciteten for nytteindsats.

Indsatsen i 37-timers arbejdspligt vil overvejende bestå af nytteindsats, hvor man
skal udføre arbejdsopgaver hos en offentlig arbejdsgiver. Supplereret med en sær
ligt tilrettelagt nytteindsats, som kan være et kommunalt organiseret tilbud, hvor
man skal arbejde for sin ydelse. Virksomhedspraktik og danskundervisning kan
også indgå.

Eksempler på nytteindsats
•

Sikring af kommunale stier, p-pladser og shelters

•

Renholdelse af strande og skove

•

Naturpleje på udvalgte kommunale arealer, fx fjernelse af invasive ar
ter, oprensning af grøfter, kratrydning mv.

•

Renovering og småreparationer på kommunens institutioner og ejen
dele som fx bænke

•

Vedligeholdelse af kommunale skraldespande mv.

•

Vask og vedligeholdelse af daginstitutioners legetøj
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