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Dette er ”min estimerede beregning”:
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• Huslejekontrakt fra 2011
• Huslejeopkrævninger fra 1.1.2013, 1.5.2013, 1.6.2013, 1.12.2013, 1.1.2014, 1.5.2014, 1.6.2014 

og 1.12.2014.
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• Årsafregning for 2012 og for 2013
• A conto opkrævninger for 2014: 1. kvartal (se årsafregning 2013), 2. kvartal, 3. kvartal og

4. kvartal
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Kontoudskrifter:

2014: December/november, oktober/september, august/juli, juni/maj, april/marts, februar/januar
2013: December/november, oktober/september, august/juli, juni/maj, april/marts, februar/januar
2012: December/november, oktober/september, august/juli, juni/maj, april/marts, februar/januar
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Sendt den 18.12.2014, kl. 22:57:

Jeanne,

Det kan ikke være rigtigt, at jeg skal fortælle dig og din chef om, hvordan I skal udføre jeres 
arbejde, det skulle helst være omvendt, ikke? Er der ingen grænser for din/jeres negative uvilje, 
”vilje-døvhed”, ugidelighed, uvidenhed, middelmådighed og  utilstrækkelighed??? 

Gad vide, hvor mange ”svage borgere”, som ikke har kræfter til at kæmpe mod jer, som du/I har 
snydt gennem tiden på grund af jeres negative attitude, uvilje og ”fejl/forglemmelser,” men sådan 
går det altså ikke med mig. TAG DIG  SAMMEN OG GØR DIT ARBEJDE ORDENTLIGT OG GØR DET 
NU!!!

1. Du har allerede modtaget al tænkelig dokumentation og jeg beder dig derfor igen om at ændre 
min særlige boligstøtte (fra 1.12.2014) NU!
2. Ankestyrelsens principafgørelse giver retskrav på efterbetaling i 3 år, DERFOR: UDBETAL DET 
BELØB, I HAR SNYDT MIG FOR I 3 ÅR, NU!!!
3. Nye regler fra 1.6.2014 betyder, at der sker INGEN modregning ved efterbetaling af særlig 
boligstøtte!
4. Der er INTET krav om, at alene udgifter til ”kommunalt indskudslån” dækkes, men derimod 
”udgifter i forbindelse med lån, der vedrører boligen”, DERFOR: MEDREGN MIT PRIVATE 
INDSKUDSLÅN!
5. Kommuner ”glemmer” at oplyse om særlig boligstøtte, som vil sige, at de SNYDER BEVIDST!!!
6. En hel verden kender nu til din/jeres grove arbejdsforsømmelse og arbejdsniveau ”lavere end 
børnehaven”.
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7. LUSEDE AMATØR, HOLD OP MED AT SNYDE MIG, UDVIS ”POSITIV VELVILJE” OG IKKE ”NEGATIV 
UVILJE”!

Ad 1: Du har allerede modtaget al tænkelig dokumentation og jeg beder dig derfor igen om at 
ændre min særlige boligstøtte (fra 1.12.2014) NU!

Du skrev i din mail til mig fra i går: 

”For at kunne indberettet de rigtige tal i din beregning af § 34 er det vigtigt, at du selv fremsender 
dokumentation for ændringer i dine boligoplysninger”. 

Du viser hermed en hel verden, at jeg (desværre) har ret i, hvad jeg skriver om dig ovenfor, som 
IKKE er negativt ment, men helt enkelt blot sandheden, fordi jeg har jo netop sendt al tænkelig 
dokumentation i mine fire mails til dig i går (dokumentation for varme, el og privat 
boligindskudslån for perioden 2011-2014, men ikke vand, som følger gratis med mit lejemål), som 
du tilsyneladende ”ikke havde tid” til at læse og forstå men kun at skimme, og du ville sikkert 
allerede have begyndt (og også afsluttet) arbejdet med at korrigere min særlige boligstøtte, hvis 
blot du netop havde gjort dit arbejde ordentligt og læst min mail ordentligt, som vel ikke er for 
meget forlangt, er det? I stedet fremstår du nu som en ”idiot” og ”sinke” for hele verden, og det 
har du kun dig selv at takke for på grund af din dovenskab og grove arbejdsforsømmelse.

Jeg vil derfor igen bede dig om at ændre beregningen af min særlige boligstøtte med virkning fra 
næste lønudbetaling, det vil sige med virkning fra den 1.12.2014. Du har allerede alle oplysninger 
til at gøre dette arbejde via mine mails i går, så det er bare med at gå i gang.

Ad 2: Ankestyrelsens principafgørelse giver retskrav på efterbetaling i 3 år, DERFOR: UDBETAL DET 
BELØB, I HAR SNYDT MIG FOR I 3 ÅR, NU!!!

Du skrev til mig i går:

”Tak for dine mails, som vedrører en afgørelse, der er truffet for 3 år siden. Efter drøftelse med min
leder videresendes derfor mails m.v. til viderebehandling i Ankestyrelsen med bemærkning om, at 
klagefristen for længst er overskredet. I den forbindelse vil du få skriftligt besked fra Ankestyrelsen 
om deres ankegørelse.”

og 

”I alle vores afgørelser er der en klagevejledning. Klagefristen er altid 4 uger fra modtagelsen af 
afgørelsen, hvor sagen så genvurderes.”

Men, nej, klagefrisen er IKKE ”altid 4 uger”, som du skriver, dette er (også) lodret forkert, for det 
følger af Ankestyrelsens principafgørelse 166-12, at den almindelige 3-årige forældelsesfrist i 
forældelsesloven gælder for krav om efterbetaling i forbindelse med særlig boligstøtte, hvor 
kommunen har ”tilsidesat sin vejledningspligt”, som det officielt hedder så pænt, når der er tale 
om arbejdsforsømmelse, forglemmelse og decideret snyderi (og hvis du spørger mig, gælder 
princippet ”ret er ret” ALTID og uden forældelse!). 
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Der er således IKKE behov for at I spørger Ankestyrelsen om dét, som de allerede har afgjort i en 
krystalklar principafgørelse. Tror du, at du og din chef er i stand til at læse og forstå denne, og 
dermed at udbetale det beløb, I skylder mig, og at gøre det NU uden at komme med andre ”dårlige
undskyldninger” for at forhale sagen?

Måske vil du give mig ret i, at når det er jer, der administrerer ydelserne efter lov om aktiv social 
politik, så burde I også kende til denne regel, ikke? Så hvad tænkte I på, og ja, måske tænkte I slet  
ikke, da I handlede i direkte modstrid med gældende regler, som man må gå ud fra, at I, som 
arbejder inden for området, skulle kende til? 

Og nej, jeg kan ikke lide, når mennesker er dovne, ligeglade og ”ikke kender til” det arbejde, som 
de udfører, gør du? Tænk blot på, hvad der ville ske med et fly, hvis en pilot ikke kendte til sit 
arbejde, og ja, dette er ”helt utænkeligt”, ikke (?), og sådan ser jeg altså på det med AL SLAGS 
ARBEJDE, også jeres. Jeg bryder mig altså IKKE om dovenskab, ugidelighed og uvidenhed, når man 
blot kan vælge at tilegne sig nødvendig viden og at gøre rigtigt frem for forkert.

Derfor: Lad være med at optræde som amatører og GÆTTE, hvad der gælder, uden at vide, hvad 
der virkelig gælder for jeres arbejde. Man skal vide og ikke gætte, hvad man taler om, og det gør 
sig gældende i alle livets forhold! Det burde være elementært for enhver, ikke?

Ad 3: Nye regler fra 1.6.2014 betyder, at der sker INGEN modregning ved efterbetaling af særlig 
boligstøtte!

Ifølge dette notat om særlig boligstøtte gælder følgende:
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”Den 1. juni 2014 blev reglerne for modregning i kontanthjælpen, uddannelseshjælp & 
ressourceforløbsydelse ophævet af regeringen, SF & Enhedslisten. Der må i dag ikke ske 
modregning af samtlige offentlige ydelser, når de bliver efterbetalt til folk på kontanthjælp, 
ressourceforløbsydelse & uddannelseshjælp. Det gælder f.eks. ved efterbetaling af sygedagpenge 
& særlig støtte.”

Ankestyrelsen skriver nærmere herom i ”Kontanthjælpsmodtagere skal ikke betale for fejl i 
kommunerne”.

Så lad være med automatisk at begynde at tænke på at modregne min kontanthjælp i det beløb, 
som I skylder mig, eller at modregne på grund af andre ”krav fra offentlige myndigheder”, som I 
sikkert ville gøre, hvis ikke jeg fortalte jer om, hvordan jeres arbejde skal udføres, og ja, dette ville 
da også være helt utilstedeligt og komplet urimeligt (vanvittigt!) at gøre, men sådan er der altså 
”sindssyge kommuner” før jer, der har gjort. 

DERFOR: SLIP SLANTERNE NU!!!

Ad 4: Der er INTET krav om, at alene udgifter til ”kommunalt indskudslån” dækkes, men derimod 
”udgifter i forbindelse med lån, der vedrører boligen”, DERFOR: MEDREGN MIT INDSKUDSLÅN!

I din mail fra i går bruger du også ordene ”kommunalt indskudslån”, som indikerer, at I stiller krav 
om, at det alene er udgifter til ”kommunalt indskudslån”, som I dækker, og således ikke til det 
private boligindskudslån, som jeg i 2011 fik fra min mors mand, John.

”For at kunne indberettet de rigtige tal i din beregning af § 34 er det vigtigt, at du selv fremsender 
dokumentation for ændringer i dine boligoplysninger, det vil sige husleje, vand, varme, el, 
boligstøtte, antennebidrag og eventuel afdrag på kommunalt boligindskudslån.”

Der står intet nævnt om ”kommunalt indskudslån” i lov om aktiv socialpolitik eller i den gældende 
Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, hvor det af § 4, stk. 3, 
fremgår, at ”Til nettoboligudgiften medregnes endvidere udgifterne til vand, varme, gas, 
elektricitet, ydelser vedrørende boligindskudslån og andre løbende udgifter, der er knyttet til 
boligen”. 

Ordene ”kommunalt indskudslån” fremgår således hverken af lov eller bekendtgørelse, og jeg har 
desuden heller ikke kunnet finde én eneste henvisning herom, når jeg har søgt på Internettet eller i
Retsinformaton, så spørgsmålet er, om ikke ”kommunalt indskudslån” er en af jeres 
”hjemmelavede” regler, som i virkeligheden passer jer, og ikke den enkelte borger, bedst, fordi I er 
under evigt pres fra politikerne, som ønsker at begrænse udgifterne og dermed skatteprocenten 
uden at have en klap forstand på virkelighedens verden.

Af Bekendtgørelsens § 4, stk. 1 fremgår tværtimod, at man for boligejere medregner ”udgifter i 
forbindelse med lån, der vedrører boligen”, og da ejere (naturligvis) ikke finansierer sin bolig via 
”kommunalt indskudslån” følger det af simpel logik, at man her medregner deres udgift til private 
lån.

Og det er netop denne SIMPLE LOGIK, som også gør sig gældende i forbindelse med at medregne  
udgifter til private boligindskudslån til en lejebolig, som jeg beder jer om at benytte og således at 
beslutte jer for at gøre RIGTIGT og ikke FORKERT, for det er simpel logik for burhøns, som også
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burde inkludere jer, at min udgift til et privat indskudslån er en del af mine boligudgifter, som jeg 
naturligvis også skal modtage særlig boligstøtte for ifølge de gældende regler på området (nu hvor 
ingen andre har fundet det nødvendigt at ”holde mig i live” ved at finansiere mit arbejde som 
forfatter via donationer). Det siger vel sig selv, at det er både FORKERT og åbenlyst urimeligt, hvis 
man forskelsbehandler boligejere og boliglejere og I kan godt se, at de 500 kr., som jeg hver måned
afdrager til min mors mand, John, er en ”boligudgift”, ikke sandt?

Jeg vedlagde i går kontoudskrifter fra min bank for de seneste tre år, som viser min månedlige 
ydelse til John på kr. 500 (afdrag på boligindskudslån), som er indregnet i min estimerede 
beregning fra i går, som burde være dokumentation nok for jer, men om nødvendigt beder jeg 
gerne John bekræfte via mail, som jeg videresender til jer, at han ydede mig dette lån i 2011 og, 
også om nødvendigt, vil han sikkert gerne medsende en kontoudskrift el. lign., som dokumenterer 
hans betaling direkte til min udlejer City Apartment.

Lad mig også sige, at hvis jeg havde kendt til kommunens ”regler” om ”kommunalt indskudslån” i 
forbindelse med beregning af særlig boligstøtte, havde jeg naturligvis ansøgt kommunen om et 
sådant lån, det siger sig selv, gør det ikke (?), og den eneste grund til, at jeg ikke gjorde det, var 
fordi, at min mor via John tilbød mig at låne pengene, ellers havde jeg spurgt jer.

DERFOR: TÆNK JER FOR EN GANGS SKYLD ORDENTLIGT OM OG GØR DET RIGTIGE (medregn min 
ydelse på boligindskudslån) I STEDET FOR AUTOMATISK AT GØRE DET FORKERTE!!!

Og er det i virkeligheden ikke nemmere for jer blot at give mig medhold i stedet for at kæmpe en 
kamp mod mig, som jeg IKKE har tænkt mig at give op på og som I ikke kan vinde? Så slipper I også 
hurtigere over jeres “bekymringer”.

Ad 5: Kommuner ”glemmer” at oplyse om særlig boligstøtte, som vil sige, at de SNYDER BEVIDST!!!

I min sag ”glemte” den kommunale medarbejder, som jeg mødte ved skranken i 2011, at oplyse 
mig om mine rettigheder i forbindelse med særlig boligstøtte, og da mine oplysninger blev indlagt i
systemet, velsagtens af jer (kommunens Ydelsescenter), ”glemte” I også at rette henvendelse til 
mig og sige ”jamen Stig, du har jo glemt at vedlægge dokumentation for din varme og el”, så I 
kunne lave en rigtig beregning for mig (som I STRAKS ville have gjort, hvis det havde drejet sig om 
jer selv), og ja, I må kalde mig Mads, hvis ikke dette sker hver eneste dag i alle kommuner over hele
landet, for ”I ved bedre”, og dette omfatter desværre i praksis, at I er blevet givet mundkurv på fra 
ledelsen, som har beordret jer til ”ikke at sige noget” for, at kommunen – som ønsket af politikerne
– kan spare penge (og skatteprocenter), og hermed er det sådan, at ”forglemmelser” bliver til 
”bevidst snyderi”, og så begynder man at opbygge en RÅDDEN ORGANISATION, som oprindeligt var
tiltænkt som en service overfor borgerne, men som man i stedet begynder at modarbejde, fordi 
man er loyal overfor sin arbejdsgiver, fordi det er jo dem, der betaler ens løn, og sådan er det, at 
en hel verden begynder at skride, som altså er på grund af RÅDDEN MORAL og FORKERT ADFÆRD, 
det kan I godt se, ikke?

Facebook gruppen ”Særlig Støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34” skriver her blandet andet:

”Hvis du aldrig har hørt om § 34 i Aktivloven, er du langt fra den eneste. Mange kommuner oplyser
nemlig ikke om paragraffen, og den kan ofte heller ikke findes på deres hjemmeside.”

Gad vide, hvor mange ”svage mennesker”, som er på offentlig forsørgelse, og som I har snydt? Er
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der tale om hundredvis alene i Helsingør og ”mange tusinde” på landsplan, som I er fuldstændig 
bevidst om, og gør, hvad I kan for at holde ”hemmeligt”? Men nej, det er ikke sådan, at vi arbejder 
her, så derfor vil ALLE få jeres hemmelighedskræmmeri at vide, for jeg kan ikke lide folk, som 
snyder og har hemmeligheder, forstår I det nu?

Med jeres negative attitude og forkerte loyalitet overfor det ”helvedes system”, som I arbejder for, 
må du/I have begået et hav af ”fejl og forglemmelser”, og jeg tænker, at det for mange “svage 
mennesker” må have været umuligt at kæmpe deres kamp I systemet mod “mastodonter” som 
dig, men heldigvis kan jeg gøre det arbejde, som du burde have gjort og overbevise dig/jer om, at 
du nok er tvunget tilbage til tasterne for at følge mig, ikke sandt?

Jeg har offentliggjort min korrespondance med dig/jer til den nævnte Facebook gruppe ovenfor, se 
her, og de har tidligere fået deres historie ovenfor, se den her igen, offentliggjort i Ekstra Bladet, 
som du kan se her, og hvem ved, om Ekstra Bladet kunne have lyst til at skrive om min historie om 
jer, som er endnu større og ”meget mere interessant” (?), og gad vide hvad den ny konstituerede 
kommunaldirektør Stine Johansen tænker over udsigten til, at Helsingør Kommune vil blive 
latterliggjort i pressen på grund af jeres elendigt udførte arbejde, misforståelser og negative uvilje  
mod mig (?), og nej, du er ikke den eneste, der har begået forsømmelser, Jeanne, og ja, jeg sendte 
Stine en invitation til at blive Facebook venner i går, som hun endnu ikke har ”kunnet finde tid” til 
at acceptere på samme måde som hendes forgænger, Bjarne Pedersen, aldrig ”fik tid” på grund af 
hans misforståelser og negative uvilje mod mig, og så gik han til sidst ned med flaget på grund af 
”sygdom”, og ja, han vidste om mig, og om kommunens og hans egne grove forsømmelser overfor 
mig, og ja, tror du, at det samme vil ske for dig, Stine (?), og ja, presset er ”umenneskeligt”, ikke (?),
og nej, du er også blot en tøsedreng (m/k), som ikke kan behandle mig rigtigt på samme måde som
”alle andre” før dig og dette selvom, at det ikke burde være svært (?), og ja, I kan blot invitere mig 
på kaffe og give mig en KÆMPE UNDSKYLDNING for den umenneskelige behandling, I har udsat 
mig for og for ”verdens største lidelser”, som en mand nogensinde har gennemgået, og som jeg 
meget direkte blev givet som resultat (læs ”my sufferings” på min hjemmeside, som I er 
medansvarlige for), men det ”kan I ikke”??? TØSEDRENGE!!!

For god ordens skyld kan jeg oplyse, at jeg også har sendt denne mail til Jobcentret via 
ju@helsingor.dk, og bedt dem videresende mailen til Stine Johansen (konstitueret 
kommunaldirektør) og Mette Gregersen (centerchef for Job og Uddannelse) udover Annelise 
Matthiasen (Chef for Ydelsescentret i Job og Uddannelse), som får denne mail direkte. Jeg har 
desuden selv videresendt mailen til Lisbeth Vilborg.

Ad 6: En hel verden kender nu til din/jeres grove arbejdsforsømmelse og arbejdsniveau ”lavere end
børnehaven”

Som jeg nævnte i min mail til dig i går, har jeg valgt at offentliggøre vores korrespondance på min 
hjemmeside, som du kan se her, og også på Facebook her, så ”hele verden” kan følge med i jeres 
eklatante og grove arbejdsforsømmelse, og måske du/I og kommunen som sådan efterhånden har 
forstået, at det ikke blot er mine Facebook venner (inklusive borgmester, tidligere borgmester 
m.fl.), som følger mig, men hele byens politiske og administrative ledelse og presse, og ja hele 
verden, og det er altså ikke så meget på grund af jer, men på grund af min rolle i spillet om 
”verdensmagten” og verdens overlevelse, som jeg har spillet for åbent tæppe for alle i modsætning
til ”den mørke verdensorden”, som også omfatter kommunen, som har været ”dirigeret ovenfra” (I 
kender godt min søster, ikke?), og alle jeres journaler/”noter” om mig såvel de offentlige og ”de, 
som I har det bedst med at holde hemmelige”, som er fyldt med grove fejl, misforståelser og

Side 12

https://www.facebook.com/stig.dragholm/posts/10203821580323189
mailto:ju@helsingor.dk
http://stigdragholm.wordpress.com/my-sufferings/
http://helsingornetavis.dk/stine-johansen-er-konstitueret-kommunaldirektoer-i-helsingoer-kommune/
http://helsingornetavis.dk/stine-johansen-er-konstitueret-kommunaldirektoer-i-helsingoer-kommune/
https://www.facebook.com/paragraf34/posts/633303740129163
https://www.facebook.com/paragraf34/posts/10203821598803651


Bilag 2
Stig Dragholm

bevidst plantede løgne om mig.

Så verden har nu set, hvordan også du og din chef, som en række øvrige kommunale medarbejdere
før dig i Helsingør (fra 2011) og Lyngby-Taarbæk Kommune (fra 2009-2011), arbejder på et niveau 
lavere end børnehaven, som man ville tro, er løgn, hvis ikke det er fordi, at alle kan se det via de 
eksempler, som jeg har bragt i mine skrifter, som er årsagen til, at jeg også offentliggør dette. 
UDFØR ALDRIG SÅ ELENDIGT ARBEJDE SOM JEANNE IGEN I VORES NY VERDEN, som burde være en
selvfølge, ikke også, Jeanne?
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Ad 7: LUSEDE AMATØR, HOLD OP MED AT SNYDE MIG, UDVIS ”POSITIV VELVILJE” OG IKKE 
”NEGATIV UVILJE”!

Og ja, din dovenskab og dårligt udførte arbejde fik gjort mig varm, så her følger nogle afsluttende 
bemærkninger.

Det gør således ikke noget, hvis du vender hele situationen om, og udviser mig “positiv velvilje” 
frem for “negativ uvilje”, som jeg er sikker på er sådan, at du helst selv gerne vil behandles, ikke?

Det er vel ikke for meget at forlange, at du/I blot gør det arbejde, som I bliver betalt for at udføre, 
ordentligt, som altså omfatter at LÆSE og FORSTÅ, hvad jeg skriver, og de regler, som gælder for 
jeres arbejde i stedet for at være doven, at sjuske og at arbejde for hurtigt – ellers ”falder flyet 
ned”!

Det er et sådant elendigt udført arbejde af dovne mennesker, som får Egon Olsen i Olsen-Banden
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til at sige, at han er ”omgivet af hundehoveder og hængerøve, lusede amatører, elendige 
klamphuggere, latterlige skidesprællere, talentløse skiderikker m.v.”, og ja, hvis man ser Keld og 
Benny's attitude i Olsen-Banden, kan man nemt se, at de er dovne/ugidelige og ”ikke rigtigt kan 
gøre for det”, som er symbol på en hel verden fyldt med dovne og ugidelige mennesker som dig, og
ja, du kan jo gætte på, hvem Egon og hans arbejde, når han skriver sin ”geniale plan”, er symbol på 
(?), og ja, det kræver HÅRDT ARBEJDE at gøre sit bedste, som der er INGEN genvej til, tag blot 
denne mail og min tidligere korrespondance med underliggende arbejde som eksempel! Hvor lang 
tid brugte du på at afvise mig, og hvor mange timer tror du, at jeg har brugt?

Og ja, jeg skriver blot sandheden om mennesker, når de gør mig glade og når de gør mig ked af det,
og når jeg bliver udsat for decideret negativ uvilje og dovenskab af bedrevidende ignoranter som 
dig, bliver jeg både ked af det og ærgerlig over at skulle bruge unødvendig tid og kræfter på at få 
jer til at forstå, at SÅDAN ER DER INGEN, DER SKAL BEHANDLE MIG! OPFØR JER OG GØR JERES 
ARBEJDE ORDENTLIGT!!!

Og nej, det er IKKE mig, der er negativ eller aggressiv, og som gør dig ondt ved at skrive og 
offentliggøre dette om dig, for jeg skriver blot sandheden, som er, at det er dig/jer, der behandler 
mig som RENT HELVEDE på grund af simpelt sløseri og manglende omtanke, og havde du valgt at 
udføre dit arbejde effektivt og rigtigt fra starten, ville vi sikkert være færdige nu, og jeg ville have 
rost dig og ”været venlig”, som jeg i virkeligheden også er, når jeg fortæller dig sandheden om, at 
du skal forbedre dig, så du kan forbedre dit eget liv og gøre andre mennesker glade i stedet for 
kede af det, som så ville være sådan, at du var gået over i verdenshistorien, men nej, det ”kunne 
du ikke” på grund af dine egne dårlige vaner og ”forkert kultur” i kommunen, og det kan du godt 
forstå, hvis du virkelig prøver, kan du ikke?

Sandheden er, at det altid gør mig ked af det, når jeg bliver udsat for umenneskelig behandling, 
som gør det nødvendigt for mig at tale med STORE BOGSTAVER for at få dig/jer til at lytte og gøre 
det, som du/I skulle have gjort fra starten. Jeg havde helst ladet være, men det ville have været 
forkert, for så ville vi slet ikke have været her nu; så havde mørket vundet og slået sig selv og alt liv 
ihjel uden at forstå, at dette er, hvad der ville være sket!

Desværre er du/I blevet fuldstændig hjernevasket indefra af et system, som oprindeligt var til for 
borgerne, men som I nu ofte modarbejder også fordi, at I ikke kan udholde alle ”de svage  
mennesker”, som snyder og ”snylter” på systemet, og øhhh, er dette også sådan, at I ser på mig (?),
og nej, I forstår godt, at jeg arbejder på fuld tid som forfatter og kun er tvunget ind i jeres rådne 
system, fordi ingen ”havde lyst” til at sende donationer til mig for mit arbejde for at redde alle, og 
ja, det er nøjagtigt sådan, at det er! Det er selviske og dovne mennesker, som ”ikke kunne” læse og
forstå mig, og som troede, at jeg var sindssyg (og ”negativ og aggresiv” m.v.), som ”ikke kunne” 
hjælpe mig finansielt, så jeg kunne forsørge mig selv, og havde de blot læst og forstået mig, ville 
alle uden undtagelse have tilbudt mig finansiel (og moralsk) hjælp, og så ville jeg aldrig have været 
tvunget ind i jeres system, for jeg har aldrig været arbejdsløs, mens jeg har modtaget kontanthjælp
(jeg har arbejdet på fuld tid som forfatter, som I alle har set), det forstår I også godt, gør I ikke? Jeg 
har i virkeligheden blot fulgt jeres egne sindssyge regler til punkt og prikke, som har betydet, at I 
intet har kunnet gøre for at ”hælde mig ud af systemet”, som også var en del af planen ovenfra, 
som blev givet til jer som ordre at udføre, som I så ”ikke kunne”, og ja, sådan er der så meget!

Jeg beder dig nu om, at du behandler min, og alle andres, sag ORDENTLIGT, som betyder, at du 
tager dig tid til at LÆSE og FORSTÅ mig og at gøre dit arbejde RIGTIGT frem for at træffe forkerte 
afgørelser på mangelfuldt grundlag, så jeg, og andre, slipper for at skulle bruge unødvendig tid,
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energi og ærgre mig over din forsømmelighed.

DERFOR: HOLD OP MED AT SNYDE MIG, UDBETAL MIG DET BELØB, SOM I HAR SNYDT MIG FOR I 
TRE ÅR, OG GØR DET NU UDEN YDERLIGERE FORSINKELSE FOR NU ER DET JUL IGEN, IGEN!

Det var sådan set det hele, kan du have en fortsat glædelig jul, og ja, I vil da ikke fejre julen uden 
sådan rigtigt at tænke på mig (?), og du bliver heller ikke ked af, at jeg blot fortæller dig sandheden,
så du, og alle andre, kan forbedre dig for at alle kan få et bedre liv, vel? 

Links til min mail ovenfor:

• Ankestyrelsens principafgørelse 166-12

• Notat om særlig boligstøtte

• Kontanthjælpsmodtagere skal ikke betale for fejl i kommunerne

• Lov om aktiv socialpolitik

• Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik

• Facebook gruppen ”Særlig Støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34”

• Den ny konstituerede Kommunaldirektør Stine Johansen

• Offentliggørelse på min hjemmeside her og på Facebook her.

• Egon Olsen i Olsen-Banden
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I denne mail af 2.2.2015 anmoder jeg Helsingør Kommune om at udbetale den forhøjede § 34 
støtte med tilbagevirkende kraft, som kommunen imidlertid afviser den 3.2.2015 nedenfor med 
henvisning til, at min sag er sendt til Ankestyrelsen til vurdering (”tidsfristen er overskredet” ifølge 
deres opfattelse). 
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Min mail af 5.2.2015 til Helsingør Kommune: 

Til Helsingør Kommune ved:

• Socialrådgiver Jeanne Hedin, Center for Job og Uddannelse, Ydelsescenter 
• Områdeleder Annelise Matthiasen, Center for Job og Uddannelse, Ydelsescenter 
• Faglig konsulent Johnny Tewes, Center for Job og Uddannelse, Ydelsescenter 
• Faglig konsulent Lisbeth Vilborg, Center for Job og Uddannelse 
• Centerchef Mette Gregersen, Center for Job og Uddannelse 
• Konstitueret Kommunaldirektør Stine Johansen 
• Borgmester Benedikte Kiær 

FORSTÅ DET NU: I SKYLDER MIG SÆRLIG BOLIGSTØTTE FOR TRE ÅR, SOM ER LOGIK FOR 
BURHØNS!!!

Jeg henviser til kommunens vedlagte breve af den 2. og 3. ds., hvoraf fremgår, at 

• 2. februar: Kommunen fremadrettet imødekommer min anmodning om korrekt beregnet 
særlig støtte inklusive mine udgifter til el og varme, men IKKE til udgifter til mit private 
boligindskudslån. 

• 3. februar: Kommunen har sendt min sag til vurdering i Ankestyrelsen for så vidt angår 
efterbetaling for perioden 2011-2014. 

Hertil har jeg følgende bemærkninger, hvoraf fremgår, at det bør stå KRYSTALKLART for enhver, 
som kan læse og forstå – man skal være idiot for ikke at kunne forstå dette - at jeg er berettiget til 
100% medhold i min påstand samt efterbetaling for de sidste tre år, og jeg beder derfor venligst 
kommunen træffe denne rigtige afgørelse selvstændigt uden at sende sagen til Ankestyrelsen, og 
hvis kommunen ”ikke kan” dette, kan jeg kun tolke jeres handling som decideret og helt
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unødvendig CHIKANE af mig alene fordi, I ”ikke ønsker” at give mig 100% medhold. 

Det er desuden bemærkelsesværdigt, at kommunen heller ”ikke kunne” give mig en undskyldning i 
sit brev af den 2. ds. for sin ”rablende sindssyge” afgørelse af den 20.1.2015, hvor I helt 
utilstedeligt besluttede ikke alene at afvise mit krav om efterbetaling for 3 år, men også at 
nedsætte min særlige støtte med henvisning til, at jeg fraflyttede min billigere lejlighed i 2011 ”på 
eget initiativ” (!), som INTET havde på sig, men udelukkende udtrykte kommunens ønske om at 
afvise mig. Det er denne afgørelse, som I nu har forstået, er forkert, og har omgjort i jeres brev af 
den 2. ds, og det havde vel ikke gjort ondt på jer at vise et menneskeligt ansigt og at opføre jer 
rigtigt ved at give mig en uforbeholden undskyldning – som jeg går ud fra, er sådan, at I gerne ville 
have, at jeg opførte mig, hvis situationen var omvendt?

Følgende er supplerende information til min påstand om korrektion og efterbetaling af den særlige
støtte, som fremgår af mine mails af 17.12.2014, 18.12.2014 og 22. januar 2015 til kommunen, 
som jeg går ud fra, at du, Jeanne, loyalt har videresendt til Ankestyrelsen, ligesom du vil 
videresende denne mail, hvis dette ellers er indeholdt i din formulering i brevet af den 3. ds. om, at
du har videresendt ”relevante sagsakter” til Styrelsen i øvrigt uden at oplyse mig om, hvilke 
sagsakter, som du/I finder ”relevante”; er det alle eller kun ”nogle”, som I har udvalgt, og betyder 
dette, at I har skåret nogle af mine "mange sider" fra, som ”ikke er vigtige” ifølge jeres ”vurdering” 
(?), og jeg kan kun opfordre Ankestyrelsen til, hvis I virkelig skal hjælpe de små børn i Helsingør 
Kommune med at forstå ”helt basale regler”, at læse og forstå HELE KORRESPONDANCEN, som 
fremgår af dette link, så I er sikre på at træffe den rigtige afgørelse: 
https://www.scribd.com/doc/250502729/Helsing%C3%B8r-Municipality-cheated-me-for-special-
home-aid-forcing-me-to-live-on-a-stone.

1. Udgifter til ”lån ydet på et andet grundlag” indgår i beregningen af særlig støtte, blot det kan 
dokumenteres, at det er brugt til boligmæssige formål

Jeg henviser til afsnit 4 i min mail af den 18.12.2004 - ”Der er INTET krav om, at alene udgifter til 
”kommunalt indskudslån” dækkes, men derimod ”udgifter i forbindelse med lån, der vedrører 
boligen”, DERFOR: MEDREGN MIT INDSKUDSLÅN” - hvor jeg argumenterer for, at det er alle 
”udgifter i forbindelse med lån, der vedrører boligen”, der medregnes ved beregningen af særlig 
støtte, ikke blot ”kommunalt indskudslån” (i min situation som lejer), at det er FORKERT og 
åbenlyst urimeligt, hvis man forskelsbehandler boligejere og boliglejere, som kommunen gør med 
sin forkerte afgørelse om ikke at medregne mit private indskudslån, og at jeg naturligvis havde 
ansøgt om et kommunalt indskudslån frem for mit private lån, hvis kommunen i 2011 havde oplyst 
mig om, at (alene) udgifter til ”kommunalt indskudslån” medregnes, hvilket siger sig selv, ikke?

I kommunens ny afgørelse af den 2. ds. fremgår GUDHJÆLPEMIG (!), at ”vi vurderer, at den udgift 
til afdrag på boliglån, der nævnes i bekendtgørelsen om § 34, § 4, stk. 3. henviser til den type 
boligindskudslån, der kan bevilges efter Boligstøttelovens § 55”, og dette er nøjagtigt, som jeg i min
mail af den 18.12.2004 havde forudset, at I ville blive ”for fristet til” at gøre i stedet for at forholde 
jer objektivt neutralt til spørgsmålet. 

SIG MIG DERFOR; HAR I SLET IKKE LÆST, REFLEKTERET OVER OG FORSTÅET LOGIKKEN AF AFSNIT 4 I
MIN MAIL AF DEN 18.12.2014, MEN UDELUKKENDE TÆNKT PÅ JERES ”EGEN VURDERING”???

Det bør ikke være svært selv for jer at forstå dette, som er ”simpel logik for burhøns”, i stedet for at
følge jeres egen farvede/negative/forudfattede ”vurdering”, som en eller anden tilfældig
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chef/medarbejder er kommet frem til, og hvis ikke man kan eller vil forstå en 
lovtekst/bekendtgørelse herom, er det altid en god idé at grave et spadestik dybere og finde 
yderligere oplysninger fra vejledninger til loven eller sågar fra det oprindelige, kommenterede 
lovforslag eller endog udvalgsbetænkningen, som lå til grundlag for loven, om nødvendigt, så man 
får denne dybere forståelse for emnet/det konkrete spørgsmål ("ånden i loven"), og når I ikke kan 
dette, og jeg derfor igen skal gøre jeres arbejde, kan jeg henvise til Socialministeriets vejledning nr. 
39 af 5/3 1998 af lov om aktiv socialpolitik, som jeg går ud fra, at I også har adgang til, og burde 
forstå som ansvarlige administratorer indenfor området (?), hvoraf fremgår af punkterne 107 og 
109 (mine fremhævelser): 

---

Husleje og terminsudgifter 

107. Opgørelse af nettoboligudgiften er beskrevet i bekendtgørelsens § 4. 

For lejeboliger medregnes huslejeudgiften efter fradrag af tilskud efter boliglovgivningen. 

For ejerboliger medregnes skatten af overskuddet af egen bolig samt udgiften i forbindelse med 
lån, der vedrører boligen, fratrukket værdien af skattefradraget. 

For andelsboliger medregnes boligafgiften samt udgifter i forbindelse med lån, der vedrører 
boligen, fratrukket værdien af skattefradraget. 

Udgifter til lån er afdrag, renter og bidrag. Der vil normalt være tale om lån ydet med sikkerhed i 
ejendommen, og som er brugt til boligmæssige formål, men der kan også være tale om lån ydet 
på et andet grundlag, blot det kan dokumenteres, at det er brugt til boligmæssige formål. 

Andre boligudgifter 

109. Til nettoboligudgiften medregnes endvidere udgifter til vand, varme, gas, elektricitet, 
ydelser vedrørende boligindskudslån og lignende løbende udgifter, der har tilknytning til 
boligen. 

---

For ejerboliger (punkt 107) er det således udgifter til alle boliglån, der medregnes, fordi , ”der kan 
også være tale om lån ydet på et andet grundlag, blot det kan dokumenteres, at det er brugt til 
boligmæssige formål”, og for lejeboliger (punkt 109) fremgår, at ”ydelser vedrørende 
boligindskudslån og lignende løbende udgifter, der har tilknytning til boligen” medregnes, som 
altså i mit tilfælde omfatter mit private boligindskudslån, som jeg har afdraget 500 kr. om måneden
på siden 2011. Der fremgår INGEN steder udtrykket ”kommunalt indskudslån”, men derimod ”alle 
udgifter” i forbindelse med boligen, det vil sige den fulde og reelle ”husleje”. 

Der bør således ikke være tvivl om ånden i loven, som er, at det er alle ”udgifter i forbindelse med 
lån, der vedrører boligen”, der medregnes, ”blot det kan dokumenteres” - og ikke hvad nogle 
”tilfældige skrankepaver”, som ikke vil/kan forstå denne ”ånd i loven”, kommer frem til i deres 
farvede vurdering - og det gælder således også den månedlige udgift på kr. 500 til mit private 
boligindskudslån, som jeg derfor beder kommunen om at medregne ved beregningen af min
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særlige boligstøtte med virkning fra 2011, hvor jeg flyttede til kommunen. Det bør ikke være 
særligt svært for jer at forstå, vel?

2. Ankestyrelsens principafgørelse giver retskrav på efterbetaling i 3 år

Som det også fremgår af afsnit 2 i min mail af den 18.12.2014 med samme overskrift som i dette 
afsnit, følger det af Ankestyrelsens principafgørelse 166-12, at den almindelige 3-årige 
forældelsesfrist i forældelsesloven gælder for krav om efterbetaling i forbindelse med særlig 
boligstøtte, hvor kommunen har ”tilsidesat sin vejledningspligt”, og det er også her, at ”logik for 
burhøns” kommer ind, for er der da ingen i Helsingør Kommune, som kan læse og forstå, at dette –
sammenholdt med kommunens afgørelse af den 2. ds. ovenfor om forhøjelse af min særlige støtte 
– helt enkelt betyder, at kommunen er forpligtet til at udbetale det beløb, som I har snydt mig for 
siden 2011, og som I helt utilstedeligt har gjort ALT for at undslippe at betale, men det er der 
måske ingen, der ”tør” beslutte?

Hvorfor gør I ikke jeres arbejde ordentligt og redeligt i stedet for at være farvet af jeres ”politiske 
interesser” og gætte jer frem til en ”vurdering”, som passer jer bedst, og hvis I ikke kan finde ud af 
det, er det så dejligt nemt for jer bare at sende sagen til afgørelse i en højere instans, som er et 
princip, jeg overhovedet IKKE bryder mig om. Det er ALTID bedre, at (bestræbe sig på at) gøre sit 
arbejde OBJEKTIVT RIGTIGT første gang, og jeg understreger både ”objektivt” og ”rigtigt”, dvs. ”ikke
farvet” og "ikke forkert".

Igen har jeg måttet gøre jeres arbejde og bruge unødvendig tid og energi, som jeg ikke har, på at 
undersøge og at skrive dette til jer – FORSTÅR I IKKE, AT JEG MENER DET ALVORLIGT, NÅR JEG 
BEDER JER OM AT GØRE ”JERES ARBEJDE ORDENTLIGT” (???), så jeg og folk i almindelighed kan 
have tillid til jer i stedet for som nu, hvor I fuldstændigt har mistet enhver jordforbindelse og 
troværdighed, når det nærmere er reglen end undtagelsen, at I begår fejl på grund af jeres 
forudfattede, dovne og sløsede indstilling? I burde ganske enkelt SKAMME jer!

Dette får mig til at spørge jer, om hvem, der har ansvaret for beslutningen om at videresende dette
helt enkle spørgsmål til Ankestyrelsen i stedet for at afgøre sagen rigtigt og at afslutte den nu (?), 
og ja, hvem i alverden kan være så sindssyg, at han/hun ikke blot følger den ovenfor nævnte ”logik 
for burhøns”, for det bør stå klart for enhver, at jeg har ret, og at der er INTET, I kan gøre for at 
stoppe udbetalingen til mig (?), og ja, denne beslutning kommer fra ”systemet over jer”, og ikke 
blot fra Borgmesteren, som også logrer som en hund, når ”ejermanden” fløjter, og vi skal op til 
”øverste instans” i ”det uofficielle system”, hvor jeg møder en person, som jeg kender, ikke også, 
Hans (?), og nå, lad det nu være – VÆR VENLIG AT GØRE, SOM JEG SIGER OG GØR DET NU (!), for 
alle, der ikke er idioter, kan se, at jeg har ret, og at det er ren og skær CHIKANE at blive ved med at 
gå imod mig og udsætte afgørelsen af denne sag. I forsøger at holde fast i et halmstrå, som IKKE er 
der!

Og ja, det kan undre, at I er så bovlamme i kommunen og blot parerer ordrer i stedet for at arbejde
selvstændigt og insistere på at gøre, hvad enhver kan se, er rigtigt at gøre for at give mig GOD og 
RIGTIG SERVICE, som var dét, jeg bad jer om at gøre, som I nok husker, ikke (?), har I ingen faglig 
stolthed (?), og ja, det er ikke dårlige sager, som kommunen mangler i øjeblikket, og man skulle tro,
at I havde en interesse i at vise omverdenen, at I godt kan, men det kan I altså ikke, for I optræder 
som decideret hjernedøde idioter, som gør alt for at chikanere mig, og måske I vil fortælle mig, 
hvad jeg egentlig har gjort jer (?), og nej, jeg har ikke gjort andet end at fortælle verden sandheden
om, hvordan I arbejder, og det kan I slet, slet ikke holde ud, som gør, at I føler jer ”urimeligt
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behandlet” og ikke kan styre jeres negative temperament, som løber over med jer, og så får I 
”negativ uvilje” mod mig selvom, at jeg blot fortæller sandheden for at hjælpe jer og alle med at 
forbedre sig for at få et bedre liv? 

Ville det ikke være rart, hvis man kunne stole på hinanden og være glade i stedet for at bruge 
fuldstændig unødvendig tid og energi samt ærgrelser på at gennemgå denne parodi af et 
sagsforløb, som I har tvunget mig igennem? Derfor: Giv mig 100% medhold og udbetal slanterne, 
fordi det er RIGTIGT at gøre, og gør det nu!!! 
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Til Helsingør Kommune ved:

• Socialrådgiver Jeanne Hedin, Center for Job og Uddannelse, Ydelsescenter 
• Områdeleder Annelise Matthiasen, Center for Job og Uddannelse, Ydelsescenter 
• Faglig konsulent Johnny Tewes, Center for Job og Uddannelse, Ydelsescenter 
• Faglig konsulent Lisbeth Vilborg, Center for Job og Uddannelse 
• Centerchef Mette Gregersen, Center for Job og Uddannelse 
• Konstitueret Kommunaldirektør Stine Johansen 
• Borgmester Benedikte Kiær 

Til Ankestyrelsen ved:

• ast-aalborg@ast.dk
• Styrelseschef Thorkil Juul via ast@ast.dk 
• Social – Trine Hede  via ast@ast.dk

Til Socialministeriet ved:

• Departementschef Jesper Zwisler via bbc@sm.dk
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• Socialminister Manu Sareen via min@sm.dk 

Vedrørende: Stig Dragholm mod Helsingør Kommune, Ankestyrelsens J.nr. 2015-4028-07642, 
CPR.nr. 0305660329 

Helsingør Kommune har IKKE lovhjemmel til at afvise at medregne mit private boliglån efter 
aktivlovens § 34

Jeg henviser til Helsingør Kommunes brev af den 24. februar, hvor kommunen, til overraskelse for 
en måbende verden, valgte at fastholde sin afgørelse af den 2. februar om ikke at medregne 
ydelser til mit private boligindskudslån ved beregningen af min særlige boligstøtte efter aktivlovens
§ 34, idet kommunen fastholder sin ”opfattelse” af, at det alene er ydelser til kommunale 
boligindskudslån til almene boliger efter Boligstøttelovens § 55, som medregnes for lejerboliger, og
kommunen har derfor valgt også at fremsende dette spørgsmål til afgørelse i Ankestyrelsen - 
udover spørgsmålet om efterbetaling af for lidt udbetalt særlig boligstøtte for de sidste 3 år, som 
kommunen allerede tidligere har ”sparket til hjørne” hos samme Ankestyrelse, jf. blandt andet 
kommunens brev af den 3. februar.

Hertil kan jeg oplyse, at ikke alene har jeg gennemgået gældende lov, bekendtgørelse og vejledning
indenfor området, men nu også den oprindelige lov med tilhørende lovforslag, som i 1986 indførte 
dækningen af ”ydelser vedrørende boligindskudslån” i den daværende § 37 i bistandsloven, samt 
de detaljerede rapporter fra Kontanthjælpsudvalget, som lå til grund for loven, og konklusionen er 
helt enkelt, som jeg allerede tidligere har oplyst og måske ligefrem belært mange af jer om, at 

Helsingør Kommune har IKKE lovhjemmel til sin praksis om ikke at medregne
ydelser til private boliglån efter aktivlovens § 34

Jeg fastholder derfor mit krav om, at den månedlige ydelse på kr. 500 til mit private 
boligindskudslån, såvel fremadrettet som retroaktivt siden 2011, medregnes ved opgørelsen af min
særlige boligstøtte.

Denne mail indeholder følgende afsnit:

• Konklusion: ALLE boligudgifter (”faktisk boligudgift”) dækkes ”efter regning” inklusive ”ydelser 
til boligindskudslån” uden undtagelser!

• Der har ALDRIG været tvivl om gældende lov, men kommunen mener alligevel noget andet 
uden lovhjemmel på grund af ”forkerte tanker” = ”sindssyge”

• Jeg vil IKKE gøre personligt ansvar gældende mod kommunen for pligtforsømmelse og 
magtmisbrug, men jeg beder jer STOPPE SKUESPILLET NU!

• Det offentlige (Helvedes) system er et selvudnævnt diktatur, som torturerer og undertrykker 
mennesker - jeg dømmer systemet til opløsning og sætter verden/mennesket FRI!

• Jeg har nu afsluttet min mission og overtaget Kilden, som betyder, at jeg beder jer udbetale 
mine penge NU uden yderligere forhaling, så vi kan åbne for vores Ny Verden :-)

• Bilag 1: Vigtigste formuleringer i aktiv-/bistandslov, bekendtgørelser, vejledninger og rapporter i
relation til § 34's dækning af ”ydelser vedrørende boligindskudslån”
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• Vedlagte filer: Kopi af relevante sider fra ”Forsøg med faste ydelser efter bistandsloven” (1985),
”2. Rapport fra Kontanthjælpsudvalget (1984), og ”Rapport fra Kontanthjælpsudvalget” (1981)

Bemærk, at denne mail inklusive hele sagens korrespondance er offentligt tilgængeligt her: 
https://www.scribd.com/doc/250502729/Helsingør-Municipality-cheated-me-for-special-home-
aid-forcing-me-to-live-on-a-stone.

Konklusion: ALLE boligudgifter (”faktisk boligudgift”) dækkes ”efter regning” inklusive ”ydelser 
til boligindskudslån” uden undtagelser!

Jeg har udarbejdet følgende oversigtsskema på basis af bilag 1 og de vedlagte dokumenter, som 
indeholder konklusionen af de relevante love, bekendtgørelser, vejledninger, lovforslag og 
rapporter indenfor området (”lovens ånd”), og som helt kort og uden mulighed for misforståelse 
er, at 

ALLE boligudgifter (”faktisk boligudgift”) dækkes ”efter regning” 
inklusive ”ydelser til boligindskudslån” uden undtagelser

LOV, BEKENDTGØRELSE,
RAPPORT

TEKST/KONKLUSION

Lov om aktiv socialpolitik § 34 Personer, som har høje boligudgifter kan få særlig støtte.

Bekendtgørelse om særlig støtte 
efter § 34 - § 4, stk. 3

”Til nettoboligudgiften medregnes endvidere udgifterne til 
vand, varme, gas, elektricitet, ydelser vedrørende 
boligindskudslån og andre løbende udgifter, der er knyttet til 
boligen”.

Vejledning om lov om aktiv 
socialpolitik - Socialministeriets 
vejledning nr. 39 af 5/3 1998

Alle boliglån medregnes uden undtagelse/begrænsninger!
”For lejeboliger medregnes huslejeudgiften”.  ”Til 
nettoboligudgiften medregnes endvidere udgifter til vand, 
varme, gas, elektricitet, ydelser vedrørende boligindskudslån 
og lignende løbende udgifter, der har tilknytning til boligen”.
”For ejerboliger gælder, at ”der kan også være tale om lån ydet 
på et andet grundlag, blot det kan dokumenteres, at det er 
brugt til boligmæssige formål”.

Lov nr 938 af 23/12/1986 - Lov 
om ændring af bistandsloven 

§ 37. Til en person, der på grund af ændringer i sine forhold er 
afskåret fra at skaffe det fornødne til sit eget eller familiens 
underhold, ydes der efter dette kapitel kontanthjælp, der 
består af en grundydelse, et boligtillæg og et børnetillæg.

     Stk. 3. Boligtillægget ydes til dækning af enten husleje efter 
fradrag af tilskud efter boliglovgivningen eller terminsydelser 
vedrørende fast ejendom. Boligtillægget skal endvidere dække 
vand, varme, gas, elektricitet, ydelser vedrørende 
boligindskudslån og lignende løbende udgifter, der har 
tilknytning til boligen. 
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LOV, BEKENDTGØRELSE,
RAPPORT

TEKST/KONKLUSION

1986/1 LSF 53 - Forslag til Lov 
om ændring af bistandsloven

”Forsøget betyder, at reglerne om forbigående kontanthjælp i 
bistandslovens § 37, i forsøgskommunerne er afløst af en 
model med en hjælp, der består af tre elementer: 

1) En grundydelse ...
2) Et boligtillæg, der dækker alle udgifter vedrørende boligen
3) Et børnetillæg …

Bemærkninger: ”Efter forslaget skal boligtillægget dække 
ansøgerens faktiske udgifter vedrørende boligen.”

Forsøg med faste ydelser efter 
bistandsloven 1985 – Evaluering 
af kontanthjælpsforsøget

ALLE boligudgifter (”faktisk boligudgift”) dækkes efter regning
inklusive ”ydelser til boligindskudslån” uden 
undtagelser/begrænsninger!
• ”Boligtillægget … skal dække den faktiske nettohusleje 

samt løbende udgifter ved boligen, fx varme, vand, gas, 
elafgift og ydelser til boligindskudslån” (der er INGEN 
steder nævnt ”kommunalt boligindskudslån”, hvorfor det er
”boligindskudslån”, som generelt dækkes som del af ”alle 
udgifter” og ”efter regning”). 

• ”Boligtillægget skal dække alle med boligen forbundne 
løbende udgifter”

• ”... den faktiske boligudgift, der skal dækkes af 
boligtilægget”

• ”Efter forsøgmodellen dækkes boligudgifterne efter 
regning”

2. Rapport fra 
Kontanthjælpsudvalget 1984

ALLE boligudgifter (”fulde boligudgift”) dækkes efter regning
• ”et boligtillæg, der efter regning skal dække alle udgifter 

vedrørende ansøgerens eller familiens bolig”.
• ”der ydes altid hjælp til bolig efter regning”
• ”... hjælp til den fulde boligudgift ...”
• ”Boligtillægget svarer til den pågældendes faktiske udgifter

i forbindelse med bolig ...”

Rapport fra 
Kontanthjælpsudvalget 1981

ALLE boligudgifter (”faktisk boligudgift”) dækkes efter regning
• ”Et boligtillæg, der efter regning skal dække alle udgifter 

vedrørende pågældendes eller familiens bolig”
• ”... den mest variable og som regel mest tyngende post på 

ansøgerens budget – boligudgiften – dækkes efter regning 
….”

• ”Ved lejeboliger sigtes til den faktiske boligudgift med 
fradrag af boligsikring”

• ”... fuld dækning for de vigtigste udgifter: Underhold og 
primære boligudgifter”
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Læs flere detaljer fra bilag 1 til denne mail, som indeholder de vigtigste formuleringer i 
aktiv-/bistandslov, bekendtgørelser, vejledninger og rapporter i relation til dækning af ”ydelser 
vedrørende boligindskudslån og de vedlagte tre dokumenter, som indeholder kopier af relevante 
sider fra Kontanthjælpsudvalgets rapporter fra 1980'erne, som ligger til grundlag for loven,  som 
jeg kopierede ved mit besøg på det Kongelige Bibliotek den 20. februar 2015, hvor jeg gennemså 
rapporterne.

Der har ALDRIG været tvivl om gældende lov, men kommunen mener alligevel noget andet uden 
lovhjemmel på grund af ”forkerte tanker” = ”sindssyge”

Og ja, I kan godt læse af skemaet, at der INGEN STEDER ER NÆVNT, at det kun er ”kommunale lån 
til almene boliger” efter boligstøttelovens § 55, som dækkes for lejeboliger, men derimod ”alle 
boligudgifter” inklusive ”ydelser vedrørende boligindskudslån” uden nogle undtagelser 
overhovedet og ”efter regning”, ikke (?), og ja, det betyder altså, at det er den fulde og reelle 
”husleje”, som dækkes (efter fradrag af boligsikring og grænsebeløb), og nej, I har nok ikke været 
helt så dumme, som jeg har gjort jer til i tidligere mails, for I har kunnet læse denne konklusion fra 
mine mails hele tiden, men jeres vilje til at vende rundt og give mig ret i stedet for at følge jeres 
Helvedes System har ikke været stor, når systemet ikke har givet jer lov og desuden har pålagt jer 
tavshed, som er det værste jeg ved, for ytringsfrihed er en basal menneskerettighed og 
forudsætning for liv i det hele taget, som INGEN kan tage fra noget menneske!

Der har således ALDRIG været tvivl ifølge gældende lov, bekendtgørelse, vejledning samt rapporter 
fra kontanthjælpsudvalget om, at dette er tilfældet, og når I begynder at ”mene noget andet”, end 
der står i loven og at administrere forkert og uden hjemmel, er det ganske enkelt på grund af 
”forkerte tanker”, som gives til jer, fordi dette ”passer systemet bedst”, og dette er, hvad man 
kalder for ”sindssyge”, for I HAR INGEN BELÆG FOR AT MENE, SOM I GØR, som nu bør stå 
krystalklart for selv den største skeptiker. Kommunens praksis har ganske enkelt INGEN hjemmel 
noget sted i loven eller forarbejderne hertil, I er ude på tynd is, som ikke kan bære (!), og ja, jeg har
været helt tilbage til ”udgangspunktet for alting” for at sikre mig, som i parentes bemærket er 
symbol på min rejse tilbage til Kilden (”Gud”) som udgangspunktet for alt liv for hermed at få 
adgang til den uendelige energi, som vil bringe åbningen af vores Ny Verden, som I kan læse om fra
min hjemmeside, og som udløses, når I vælger at udbetale de penge, som I skylder mig for de 
sidste tre år INKLUSIVE udgifterne til mit private boligindskudslån. Dette er sådan, at min historie 
med jeres helvede hænger sammen, og synes I ikke, at det NU er på tide at give endeligt op og 
droppe jeres ”skuespil”?

Man skal VIDE og ikke gætte eller have en (subjektiv) ”vurdering” eller ”opfattelse” af, hvad der er 
rigtigt, og dette forudsætter, at man arbejder grundigt og kender til detaljerne for sit arbejde, som 
også vil bibringe én overblik og evnen til at yde andre rigtig rådgivning, og når jeg har valgt at gøre 
dette detaljerede arbejde, er det netop for at vise verden, at I og ikke jeg tager fejl, og hvordan 
man arbejder RIGTIGT, og det er altså at gøre sit arbejde ORDENTLIGT uden at være doven, 
overfladisk og have ”for travlt”, og dette var i virkeligheden blot, hvad jeg bad jer om at gøre hele 
vejen, som I ”ikke kunne” gøre på grund af jeres forkerte indstilling og kultur. Det er denne 
indstilling, som I og alle mennesker skal ændre (”mere eller mindre”), for ”ordentligt arbejde” er 
også forudsætning for selve livets opretholdelse, og bringer desuden mennesker glæde frem for 
det modsatte, som er tilfældet, når I bliver ved med at misforstå, begå fejl og bevidstløs gøre, som 
systemet fortæller jer uden virkelig at tænke jer om og beslutte jer for at gøre ”rigtigt”. 
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Jeg vil IKKE gøre personligt ansvar gældende mod kommunen for pligtforsømmelse og 
magtmisbrug, men jeg beder jer STOPPE SKUESPILLET NU!

Jeg har været kommunens gidsel i dette skuespil og parodi af et sagsforløb, som aldrig burde være 
sket, som overgår enhver logisk forstand og som i virkeligheden er tragikomisk på grund af det helt 
ualmindeligt rædselsfulde amatør-teater, som jeg har været udsat for, som i virkeligheden svarer til
chikane og ”vanrøgt” udført af et Helvedes System mod mig som en ”ubrugelig/uønsket spiser, 
som ikke kan tage vare på sig selv”, og det handler altså om, at kommunen ”ikke kunne” opfylde 
sin vejledningsforpligtelse om særlig støtte efter § 34, da jeg flyttede til kommunen i 2011, og 
desuden efterfølgende ”ikke kunne” fortolke loven rigtigt, og ja, dette lyder bedre end ”bevidst 
snyderi” og ”subjektiv/ensidig” sagsbehandling til fordel for systemet frem for mennesket, ikke (?), 
og ja, det medførte som resultat, at jeg i 3 år måtte leve for en netto disponibel indkomst på ca. 
1.200 kr. pr. måned, som altså var ”helt unødvendigt”, hvis blot kommunen havde gjort, som de 
skulle, og informeret mig om og udbetalt mig ca. kr. 1.200 ekstra pr. måned, som jeg var berettiget 
til ifølge loven, når alle boligudgifter blev medregnet, og det er vel ikke for meget at forlange, er 
det vel?

Der er i min sag tale om så gennemgribende og gentagne forsømmelser og skødesløshed, som ikke 
alene kan ”tolkes” som hændelige fejl og misforståelser, men som overtrædelse af mine basale  
menneskerettigheder og som decideret pligtforsømmelse/magtmisbrug af kommunens ledelse, og 
systemet over denne, som også har været involveret på grund af et ”politisk ønske” om ikke at give
mig medhold, men at holde mig stangen i så lang tid som muligt, og dette er strafbart efter 
Straffelovens §§ 155-157, og det kan undre, at kommunen heller ”ikke kunne” efterkomme min 
tidligere anmodning om at oplyse, hvem der i virkeligheden har truffet beslutning om at afvise mig 
(efterbetaling af for lidt udbetalt støtte i tre år samt medregning af mit private boliglån), og at man 
lader socialrådgiver Jeanne Hedin om at ”tage skraldet” ved at stå frem helt alene som afsender 
for hele dette rådne system af tøsedrenge M/K, som forsøger at gemme sig for mig, og dette er 
altså det ”skrald”, som kommer i forhold til offentlighedens reaktion, fordi jeg har valgt at 
fremlægge al korrespondance i denne sag offentligt her, og i forhold til eventuelt at gøre ansvar 
gældende i forhold til Straffeloven, men nej, dette har jeg valgt ikke at gøre, for jeg ønsker nu at 
afslutte denne ”tortur”, som det i virkeligheden har været mere for alle jer, der har været 
involveret i jeres Helvedes System end for mig, og ja, det er ikke rart at fremstå i offentlighedens 
søgelys som ”hjernedøde idioter”, som ”ikke kan” forstå dét, der er simpel logik for burhøns at 
forstå, er det (?), men dette er altså blot den objektive sandhed, som korrespondancen og jeres 
selvvalgte skuespil viser om jer.

Det offentlige (Helvedes) system er et selvudnævnt diktatur, som torturerer og undertrykker 
mennesker - jeg dømmer systemet til opløsning og sætter verden/mennesket FRI!

Desværre er Helsingør Kommune langt fra alene i sin udøvelse af diktatur og magtmisbrug, som 
omfatter unødvendig kontrol, pression og undertrykkelse af ansvarlige mennesker, uredelighed, 
manipulation, plantede falske/ensidige/misforståede/mangelfulde oplysninger i journaler og 
direkte chikane/forfølgelse/psykisk terror af ”svage borgere”, som får mennesker til at bryde 
sammen, når systemet optræder autoritært, upersonligt, uden følelser og desuden nægter at følge 
gældende lov og bevidst ændrer praksis til systemets fordel over mennesket, som i virkeligheden 
ofte er ”omvendt socialt bedrageri”, og dette er en adfærd, som man ALDRIG nogensinde ville 
acceptere fra en ”borger”, som man derfor gør alt for at kontrollere, forfølge og dømme via en 
målrettet indsats mod snyd, men det kniber altså med samme indsats i forhold til at ”kontrollere, 
forfølge og dømme” egen snyd, for her drejer det sig om at få ret, for ”det tjener systemet på” og
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 det er sådan en ”dejlig følelse” for en diktator!

Og ja, dette handler om ”moralsk forfald” af mennesker i et system, der ikke kan stå for fristelsen 
til at styre og kontrollere andre efter samme principper som i ”management by fear”, som 
praktiseres overalt af ”ledere”, som i virkeligheden er selvudnævnte diktatorer, fordi de ikke ved 
bedre og bliver smittet af en ”forkert og magtsyg kultur”, og det er sådanne ”ledere”, som de fleste 
mennesker ikke kan udholde, fordi de fratager ens ANSVAR og FRIHED, som også er basale 
forudsætninger for livets opretholdelse (!), i stedet for at spørge og hjælpe bedst muligt som 
professionelle konsulenter, som I egentlig var sat i verden for at gøre, ikke (?), og så er det altid 
meget nemmere at se fejl hos andre end sig selv, og for mange er det faktisk helt umuligt at forstå, 
at man selv eller det system, som man repræsenterer og blindt har tillid til og følger, faktisk tager 
fejl og er ”helvede selv”, som jeg har fortalt jer mange gange, og dette er fordi, at I da kun gør jeres
bedste for at hjælpe mennesker, gør I ikke eller gør I virkelig?

Og nej, det gør I virkelig ikke på grund af jeres forkerte adfærd, moral og indstilling (!), og hvis I 
ellers kan bruge min historie til noget, så kan I læse fra ”The official system treated me as a slave 
and lunatic” fra min hjemmeside om, hvordan først Lyngby-Taarbæk og siden Helsingør Kommuner
direkte torturerede mig i flere år med loven i hånden i jeres bestræbelser på at ”hjælpe mig” for 
ikke ende op som en ”social taber”, som var dét, mange af jer så mig som uden at forstå, at jeg i 
virkeligheden har arbejdet fuld tid som forfatter (uden indkomst, også for at undergrave jeres 
system!), ikke har været arbejdsløs på noget tidspunkt og ALDRIG haft behov for at modtage jeres 
”hjælp” (!), som vil sige, at jeg har været tvunget til at gennemgå jeres umenneskelige tortur og 
nedværdigelse (jeg bliver givet følelsen af min søster her, som ”hjalp” systemet mod mig) for at få 
lov til at modtage kontanthjælp, som altså i mit tilfælde blot var ”overlevelseshjælp” og intet andet
(!), og ja, er dette ikke morsomt?

Og jeg er langtfra den eneste, som jeres Helvedes System (det vil sige det ”offentlige system” 
generelt) har tortureret, som man kan læse om fra mange historier i pressen, i Facebook grupper 
som denne og på Internettet på hjemmesider som denne, og det er altså sket som følge af 
systemets ”forkerte kultur” og prioritering af ”egne interesser”, som også omfatter ”leflen for 
politikere”, ”kassetænkning/sparehensyn” og rent faktisk en direkte og bevidst 
forråelse/forfølgelse af svage borgere som led i en ”mørk verdensorden”, der ikke har brug for 
”ubrugelige/uønskede spisere”, som man helt ville udrydde i verdenselitens drøm om en Ny 
Verden, som omfattede eliminering af 90% af verdens befolkning (!), som I kan læse og forstå fra 
min hjemmeside (!), og ja, hvor mange af jer, som arbejder i systemet, betragter jer selv som nogle 
”hårde bananer”, som hører til ”mørket”, og hvor mange af jer har ønsket at skifte side for at 
hjælpe mig med at gå imod det umenneskelige system, som I tilhører (?), og hvor mange politikere,
som følger mig, jeg føler Helle Thorning-Schmidt her, er skuffede over, at mine oplevelser med 
jeres rædsels-regime tilsyneladende er resultatet af ”velfærdssamfundet”, fordi ”dette var ALDRIG, 
som vi havde tænkt det” (?), og ja, dette er resultatet af det arbejde, som ”den omvendte/mørke 
side” af mig via min søster skabte, som er et rent tyranni (”grusom og undertrykkende 
magtudøvelse”), og det er IKKE sådan, at man behandler mennesker i min verden, som I nok 
forstår, ikke?

Og hvem skal så dømme jeres Helvedes System, når I ikke selv kan eller vil (?), og ja, i min sag er 
det i første omgang den offentlige gabestok/rettergang, for det er meget enkelt for verden, som 
følger mig, at forstå, hvad der er rigtigt og forkert i denne sag og hvem der har hovedet skruet 
rigtigt på, og ja, det kan I også godt se selv nu, ikke (?), og hvorfor tog det så lang tid for jer at 
forstå, Lisbeth & co. (?), I var da ellers overbevist om, at I både var kloge, kunne forstå mennesker
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og arbejdede godt, hvor I blot fulgte reglerne, ikke (?), og at det var mig, der var forkert på den, når
jeg ”helt urimeligt” hængte jer ud til offentlig beskuelse for ”elendigt udført arbejde”, dovenskab 
og ”vilje-døvhed” (?), men nej (!), det var det altså ikke, som al eftertid vil vise, og ja, dommen er 
klar, jeg har verden med mig, når jeg siger, at jeg dømmer hele jeres Helvedes System til opløsning,
vi har IKKE brug for jeres over-formynderi og tyranni, som ødelægger mennesker, og jeg giver 
derfor alle mennesker FULD FRIHED og ANSVAR (det ene forudsætter det andet) for deres eget liv i 
al fremtid sammen med ønsket om, at alle hjælper sine medmennesker så godt som muligt på 
deres betingelser!

Tænk, at I virkelig havde rygrad til at blive ved med at gå imod mig i stedet for at ”bryde sammen” 
under mit pres og give mig ret, fordi jeg har ret (!), og ja, hvor mange af jer ønskede at anmelde 
mig for ”æreskrænkelse” for min ”brøde” at fortælle verden sandheden om jeres elendige arbejde, 
misforståelser og løgne (!), hvis I ellers orkede/havde kræfter til det (?), og hvor mange af jer er 
begyndt at frygte, at jeg virkelig er ved at fjerne stolene under jer (Stine?), og ja, min mission er 
ikke blot et spørgsmål om, at få medhold i min sag, men at fjerne hele jeres Helvedes System (hele 
det offentlige system inklusive politikere og embedsmænd, læs om min Ny Verdensorden på min 
hjemmeside), for hermed at sætte verden og mennesket FRI til at opnå nye højder og ubeskrivelig 
glæde :-). 

Jeg har nu afsluttet min mission og overtaget Kilden, som betyder, at jeg beder jer udbetale mine
penge NU uden yderligere forhaling, så vi kan åbne for vores Ny Verden :-)

Nu er det ikke alene Helsingør Kommunes ledelse men også Ankestyrelsens og Socialministeriets 
ledelse inklusive Socialminister Manu Sareen, som er involveret i min sag (med verdens øjne på 
jer), og I ved, hvem jeg i virkeligheden er, og jeg kan afslutte denne mail med at fortælle jer, at jeg 
nu har afsluttet min mission ved at overtage Kilden fra menneskeheden (læs mit nylige skrift ”The 
entrance to the Source was removed from Temple Mount, Jerusalem, to the Copenhagen 
Synagogue; this is what I have collected despite of resistance of man”), og jeg er derfor parat til at 
”starte i mit ny arbejde” som mit nye selv i vores Ny Verden, som også betyder, at der nu INGEN 
grund er til længere at forhale min sag, og jeg beder dig derfor afslutte min sag nu, Manu, og bede 
Helsingør Kommune om at gøre, som de burde have gjort fra den første dag, som er at følge mit 
fulde krav og udbetale hele det beløb, som de skylder mig fra 2011, og som altså symboliserer 
åbningen af Kilden med vores Ny Verden (”penge” er symbol på ”energi”).

Og dette er altså baggrunden for, at jeg her gentager med et smil: SLIP SLANTERNE OG GØR DET 
NU, SÅ VI KAN ÅBNE FOR VORES NY VERDEN, vil I :-). 

Jeg ønsker jer alle det bedste fra mit hjerte og beder jer huske, at I blot var ”brikker i mit skuespil” 
for at bringe mig mørke som forudsætning for skabelsen af denne Ny Verden, og ja, det forstår I 
godt (på et tidspunkt), gør I ikke? 

Venlige hilsener fra
Stig Dragholm
(se kontaktoplysninger nederst) 

Bilag 1: Vigtigste formuleringer i aktiv-/bistandslov, bekendtgørelser, vejledninger og rapporter i 
relation til § 34's dækning af ”ydelser vedrørende boligindskudslån”

- Er det alene ydelser til kommunalt boligindskudslån til almene boliger efter Boligstøttelovens § 55
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eller  ydelser til boliglån generelt, som dækkes?

Lov om aktiv socialpolitik, § 34

§ 34. Personer, der opfylder betingelserne i § 11, og som har høje boligudgifter eller stor 
forsørgerbyrde, kan særskilt eller i forbindelse med udbetaling af hjælp efter §§ 23-25 få en særlig 
støtte. 

Stk. 6. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for beregningen af støtten efter stk. 1, herunder 
regler om begrænsning af støtten og fradrag for indtægter. 

Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=165684

Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik

Af bekendtgørelsen fremgår, at man for lejere medregner ”ydelser vedrørende boligindskudslån” 
uden at det er nævnt nogle steder, at dette alene er ”kommunalt boligindskudslån”, men derimod 
”huslejeudgiften”, som kun kan tolkes som ”alle udgifter”. 

• ”huslejeudgiften efter fradrag af tilskud efter boliglovgivningen” inklusive ”udgifterne til vand, 
varme, gas, elektricitet, ydelser vedrørende boligindskudslån og andre løbende udgifter, der er
knyttet til boligen”.

Tekst fra bekendtgørelsen:

§ 4. Til nettoboligudgiften medregnes for lejere huslejeudgiften efter fradrag af tilskud efter 
boliglovgivningen og for ejere ejendomsværdibeskatningen, udgifter i forbindelse med lån, der 
vedrører boligen, fratrukket værdien af skattefradraget og fradrag af eventuelle tilskud og lån efter 
boliglovgivningen. For andelsboliger medregnes boligafgiften samt udgifter i forbindelse med lån, 
der vedrører boligen, fratrukket værdien af skattefradraget. 

Stk. 3. Til nettoboligudgiften medregnes endvidere udgifterne til vand, varme, gas, elektricitet, 
ydelser vedrørende boligindskudslån og andre løbende udgifter, der er knyttet til boligen, idet 
udgifter til fællesantenneanlæg m.v. dog kun medregnes i det omfang, der til boligen er knyttet en 
ufravigelig pligt til at afholde sådanne udgifter. 

Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166774

Vejledning om lov om aktiv socialpolitik - Socialministeriets vejledning nr. 39 af 5/3 1998 

Af vejledningen fremgår, at man medregner ”huslejeudgiften” for lejeboliger UDEN, at der er 
nævnt nogle begrænsning ved for eksempel alene at medregne kommunalt og ikke privat 
boligindskudslån. 

• For lejeboliger medregnes huslejeudgiften efter fradrag af tilskud efter boliglovgivningen

• For ejerboliger gælder, at ”der kan også være tale om lån ydet på et andet grundlag, blot det 
kan dokumenteres, at det er brugt til boligmæssige formål”, hvorfor det altså direkte fremgår, 
at der sker ingen ”diskriminering” for så vidt angår ejerboliger, hvorfor det må antages også at
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• være tilfældet for lejeboliger, ikke sandt?

• For lejeboliger gælder, at ”ydelser vedrørende boligindskudslån og lignende løbende udgifter, 
der har tilknytning til boligen” medregnes, som altså i mit tilfælde omfatter mit private 
boligindskudslån, som jeg har afdraget 500 kr. om måneden på siden 2011. Der fremgår INGEN 
steder udtrykket ”kommunalt indskudslån”, men derimod ”huslejeudgiften”, det vil sige ”alle 
udgifter” og ”den fulde husleje” i forbindelse med boligen. 

Tekst fra vejledningen (mine fremhævelse):

Husleje og terminsudgifter

107. Opgørelse af nettoboligudgiften er beskrevet i bekendtgørelsens § 4. 

For lejeboliger medregnes huslejeudgiften efter fradrag af tilskud efter boliglovgivningen. 

For ejerboliger medregnes skatten af overskuddet af egen bolig samt udgiften i forbindelse med 
lån, der vedrører boligen, fratrukket værdien af skattefradraget. 

For andelsboliger medregnes boligafgiften samt udgifter i forbindelse med lån, der vedrører 
boligen, fratrukket værdien af skattefradraget. 

Udgifter til lån er afdrag, renter og bidrag. Der vil normalt være tale om lån ydet med sikkerhed i 
ejendommen, og som er brugt til boligmæssige formål, men der kan også være tale om lån ydet 
på et andet grundlag, blot det kan dokumenteres, at det er brugt til boligmæssige formål. 

Andre boligudgifter 

109. Til nettoboligudgiften medregnes endvidere udgifter til vand, varme, gas, elektricitet, 
ydelser vedrørende boligindskudslån og lignende løbende udgifter, der har tilknytning til 
boligen. 

Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=87006

Lov nr 938 af 23/12/1986 - Lov om ændring af bistandsloven 

Det er med denne lov, at boligtillægget indføres ”til dækning af husleje” som en fast ydelse i den 
tidligere Bistandslovens § 37 stk. 3, som nu indgår i den gældende Lov om aktiv socialpolitik § 34, 
jf. ovenfor.

Tekst fra loven (min fremhævelse):

§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 413 af 5. juli 1984, som ændret bl.a. ved lov nr. 205
af 22. maj 1985 og senest ved lov nr. 250 af 22. maj 1986, foretages følgende ændringer:

§ 37. Til en person, der på grund af ændringer i sine forhold er afskåret fra at skaffe det fornødne 
til sit eget eller familiens underhold, ydes der efter dette kapitel kontanthjælp, der består af en
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grundydelse, et boligtillæg og et børnetillæg.

     Stk. 3. Boligtillægget ydes til dækning af enten husleje efter fradrag af tilskud efter 
boliglovgivningen eller terminsydelser vedrørende fast ejendom. Boligtillægget skal endvidere 
dække vand, varme, gas, elektricitet, ydelser vedrørende boligindskudslån og lignende løbende 
udgifter, der har tilknytning til boligen. For personer, der har fælles husførelse med andre end en 
ægtefælle, beregnes boligtillægget som udgangspunkt med lige andele til hver af parterne. Hvis de 
pågældende i fællesskab ejer en fast ejendom, beregnes tillægget dog forholdsmæssigt efter de 
tinglyste andele. Hvis boligudgiften efter en samlet bedømmelse af familiens størrelse og forhold i 
øvrigt skønnes at være for høj og der kan fremskaffes en rimelig og billigere bolig, udgør udgifterne
til denne grundlaget for boligtillægget. Der kan ikke ydes hjælp til den del af boligudgiften, der er 
påtaget med henblik på at få den dækket af kontanthjælp. De årlige udgifter omregnes til eet 
månedligt beløb, der ydes sammen med grundydelsen.

Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=53880

1986/1 LSF 53 - Forslag til Lov om ændring af bistandsloven (Ændring af kontanthjælpsregler 
m.v.) 

Vedtaget ved tredjebehandling den 18. december 1986 - Lov nr 938 af 23/12/1986.

§ 1

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 413 af 5. juli 1984, som ændret bl.a. ved lov nr. 205
af 22. maj 1985 og senest ved lov nr. 250 af 22. maj 1986, foretages følgende ændringer: 

§ 37. Til en person, der på grund af ændringer i sine forhold er afskåret fra at skaffe det fornødne 
til sit eget eller familiens underhold, ydes der efter dette kapitel kontanthjælp, der består af en 
grundydelse, et boligtillæg og et børnetillæg. 

Stk. 3. Boligtillægget ydes til dækning af enten husleje efter fradrag af tilskud efter 
boliglovgivningen eller terminsydelser vedrørende fast ejendom. Boligtillægget skal endvidere 
dække vand, varme, gas, elektricitet, ydelser vedrørende boligindskudslån og lignende løbende 
udgifter, der har tilknytning til boligen. For personer, der har fælles husførelse med andre end en 
ægtefælle, beregnes boligtillægget som udgangspunkt med lige andele til hver af parterne. Hvis de 
pågældende i fællesskab ejer en fast ejendom, beregnes tillægget dog forholdsmæssigt efter de 
tinglyste andele. Hvis boligudgiften efter en samlet bedømmelse af familiens størrelse og forhold i 
øvrigt skønnes at være for høj og der kan fremskaffes en rimelig og billigere bolig, udgør udgifterne
til denne grundlaget for boligtillægget. Der kan ikke ydes hjælp til den del af boligudgiften, der er 
påtaget med henblik på at få den dækket af kontanthjælp. De årlige udgifter omregnes til et 
månedligt beløb, der ydes sammen med grundydelsen. 

BEMÆRKNINGER TIL LOVFORSLAGET 

• … ”socialministeren efter ønske fra de kommunale organisationer i december 1980 nedsatte et 
udvalg, der fik til opgave at foretage en gennemgang af bistandslovens kontanthjælpsafsnit 
med henblik på forslag til ændringer, navnlig i retning af faste ydelser og forenklet 
sagsbehandling”.
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• ”I 2. rapport fra kontanthjælpsudvalget af marts 1984 er nærmere beskrevet, hvorledes 
forsøgsmodellen kunne gøres praktisk anvendelig, og hvorledes undersøgelse og forsøg med 
modellen kunne tilrettelægges.”

• ”Forsøget betyder, at reglerne om forbigående kontanthjælp i bistandslovens § 37, i 
forsøgskommunerne er afløst af en model med en hjælp, der består af tre elementer: 
1) En grundydelse til dækning af underhold og faste udgifter, bortset fra boligudgifter. Taksten 
for ægtepar er det dobbelte af taksten for enlige.
2) Et boligtillæg, der dækker alle udgifter vedrørende boligen.
3) Et børnetillæg, svarende til summen af en faders og en moders normalbidrag med forhøjelse
for det første barn.”

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser - Til nr. 3 

• § 37, stk. 3
Efter forslaget skal boligtillægget dække ansøgerens faktiske udgifter vedrørende boligen. For 
personer, der har fælles husførelse med andre end en ægtefælle, foreslås det, at boligtillægget 
skal beregnes forholdsmæssigt efter de pågældendes indtægter, før behovet for hjælp er 
opstået. Ejer de pågældende i fællesskab en fast ejendom, beregnes tillægget dog 
forholdsmæssigt efter de tinglyste andele. Forslaget medfører, at det bliver præciseret, at 
beregningen af boligtillægget for disse personer skal tage udgangspunkt i de faktiske forhold og
ikke baseres på skønsmæssige vurderinger. I de tilfælde, hvor boligudgiften skønnes at være for
høj, og der kan fremskaffes en rimelig og billigere bolig, foreslås det, at det er udgifterne til 
denne bolig, der danner grundlag for beregning af boligtillæg. 

Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=112910

Forsøg med faste ydelser efter bistandsloven 1985 – Evaluering af kontanthjælpsforsøget

Jeg har udvalgt følgende afsnit fra denne sammenfattende evaluering af kontanthjælpsudvalget (på
basis af de forsøg, der omtales i rapport fra 1981 og rapport 2 fra 1984 fra samme udvalgt, se 
nedenfor), som blandt andet indeholder Bekendtgørelse nr. 484 af 24.9.1984, som indeholder 
formuleringer, som ligger meget tæt på den senere LOV nr 938 af 23/12/1986 med indførelse af 
boligtillægget, se ovenfor, hvoraf jeg kan fremhæve følgende formuleringer (med mine 
fremhævelser) med konklusionen, at det er ALLE BOLIGUDGIFTER (udover 
boligsikring/grænsebeløb), som dækkes:

• ”Boligtillægget … skal dække den faktiske nettohusleje samt løbende udgifter ved boligen, fx 
varme, vand, gas, elafgift og ydelser til boligindskudslån” (der er INGEN steder nævnt 
”kommunalt boligindskudslån”, hvorfor det er ”boligindskudslån”, som generelt dækkes som 
del af ”alle udgifter” og ”efter regning”). 

• ”Boligtillægget skal dække alle med boligen forbundne løbende udgifter”

• ”... den faktiske boligudgift, der skal dækkes af boligtilægget”

• ”Efter forsøgmodellen dækkes boligudgifterne efter regning”
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Link: Vedlagte bilag ”Forsøg med faste ydelser efter bistandsloven 1985”, som også kan aflæses on-
line på min hjemmeside her, indeholder relevante udsnit fra rapporten i forhold til boligtillæg, som 
jeg kopierede ved mit besøg på det Kongelige Bibliotek den 20. februar 2015, hvor jeg gennemså 
rapporten efter først at have bestilt den til gennemsyn på det Kongelige Biblioteks søgesystem her.

2. Rapport fra Kontanthjælpsudvalget 1984

Jeg har udvalgt følgende afsnit fra denne den anden rapport fra Kontanthjælpsudvalget fra 1984, 
som ligger til grund for den senere LOV nr 938 af 23/12/1986 med indførelse af boligtillægget, se 
ovenfor, hvoraf jeg kan fremhæve følgende formuleringer (med mine fremhævelser) med 
konklusionen, at det er ALLE BOLIGUDGIFTER (udover boligsikring/grænsebeløb), som dækkes:

• ”et boligtillæg, der efter regning skal dække alle udgifter vedrørende ansøgerens eller 
familiens bolig”.

• ”der ydes altid hjælp til bolig efter regning”

• ”... hjælp til den fulde boligudgift ...”

• ”Boligtillægget svarer til den pågældendes faktiske udgifter i forbindelse med bolig ...”
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Link: Vedlagte bilag ”2. Rapport fra Kontanthjælpsudvalget 1984”, som også kan aflæses on-line på 
min hjemmeside her, indeholder relevante udsnit fra rapporten i forhold til boligtillæg, som jeg 
kopierede ved mit besøg på det Kongelige Bibliotek den 20. februar 2015, hvor jeg gennemså 
rapporten efter først at have bestilt den til gennemsyn på det Kongelige Biblioteks søgesystem her.

Rapport fra Kontanthjælpsudvalget 1981

Jeg har udvalgt følgende afsnit fra denne den første rapport fra Kontanthjælpsudvalget fra 1981, 
som ligger til grund for den senere LOV nr 938 af 23/12/1986 med indførelse af boligtillægget, se 
ovenfor, hvoraf jeg kan fremhæve følgende formuleringer (med mine fremhævelser) med 
konklusionen, at det er ALLE BOLIGUDGIFTER (udover boligsikring/grænsebeløb), som dækkes:

• ”Et boligtillæg, der efter regning skal dække alle udgifter vedrørende pågældendes eller 
familiens bolig”

• ”... den mest variable og som regel mest tyngende post på ansøgerens budget – 
boligudgiften – dækkes efter regning ….”

• ”Ved lejeboliger sigtes til den faktiske boligudgift med fradrag af boligsikring”

• ”... fuld dækning for de vigtigste udgifter: Underhold og primære boligudgifter”
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Rapporten bygger på dette oprindelige forslag fra 1979:

Link: Vedlagte bilag ”Rapport fra Kontanthjælpsudvalget 1981”, som også kan aflæses on-line på
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min hjemmeside her, indeholder relevante udsnit fra rapporten i forhold til boligtillæg, som jeg 
kopierede ved mit besøg på det Kongelige Bibliotek den 20. februar 2015, hvor jeg gennemså 
rapporten efter først at have bestilt den til gennemsyn på det Kongelige Biblioteks søgesystem her.
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Min mail til Ankestyrelsen og Helsingør Kommune af 20.3.2015:

Til Helsingør Kommune ved:

• Socialrådgiver Jeanne Hedin, Center for Job og Uddannelse, Ydelsescenter
• Områdeleder Annelise Matthiasen, Center for Job og Uddannelse, Ydelsescenter
• Faglig konsulent Johnny Tewes, Center for Job og Uddannelse, Ydelsescenter
• Faglig konsulent Lisbeth Vilborg, Center for Job og Uddannelse
• Centerchef Mette Gregersen, Center for Job og Uddannelse
• Konstitueret Kommunaldirektør Stine Johansen
• Borgmester Benedikte Kiær

Til Ankestyrelsen ved:

• Kontorfunktionær Rikke Lausten via ast-aalborg@ast.dk 
• Styrelseschef Thorkil Juul via ast@ast.dk 
• Social – Trine Hede via ast@ast.dk
• Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg via ast@ast.dk

Kopi til Socialministeriet ved:

• Departementschef Jesper Zwisler via bbc@sm.dk 
• Socialminister Manu Sareen via min@sm.dk 
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Kopi til Beskæftigelsesministeriet ved:

• Departementschef Peter Stensgaard Mørch via rkc@bm.dk 
• Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen via bm@bm.dk 

Kopi til Den Sociale Retshjælp via kbh@socialeretshjaelp.dk og aarhus@socialeretshjaelp.dk

Vedrørende: Stig Dragholm mod Ankestyrelsen og Helsingør Kommune, Ankestyrelsens J.nr. 2015-
4028-07642, CPR.nr. 0305660329

Ankestyrelsens afgørelse er ENTYDIG ulovlig/sindssyg, giv mig medhold NU - eller jeg vil ydmyge 
jeres ”helvedes system” i en offentlig retsag!

Jeg henviser til Ankestyrelsens brev af den 16. ds. som svar på min anke om efterbetaling af for lidt 
udbetalt særlig støtte ifølge aktivlovens § 34 for årene 2011-2014, hvoraf fremgår med henvisning 
til Retssikkerhedslovens § 67, at 

”Vi kan ikke behandle sagen”, 

”Klagen er modtaget for sent. Klagen skal være modtaget i kommunen
senest inden 4 uger efter, at du har fået meddelelse om afgørelsen”, og

”Afgørelsen er sendt den 27. oktober 2011” samt 
”Kommunen har først modtaget klagen den 17. december 2014.

Som det fremgår af denne mail fastholder jeg mit krav fuldt ud og jeg beder derfor venligt 
Ankestyrelsen om principielt at genvurdere sagen og ændre sin afgørelse, da der IKKE er tale om 
en anke af afgørelsen i 2011 om at bevilge mig kontanthjælp inklusive særlig støtte, men om et 
pengekrav i henhold til en entydig rettighed i aktivloven, som følger de almindelige regler i aftale- 
og forældelsesloven.

Jeg opfordrer Ankestyrelsens ledelse og eventuelt styrelsens beskæftigelsesudvalg til at bruge 
min sag som grundlag for en udvidet fortolkning af Ankestyrelsens principafgørelse 166-12 til 
ikke alene at omfatte efterbetaling af særlig støtte i op til 3 år i de tilfælde, hvor en kommune IKKE 
har opfyldt sin vejledningsforpligtelse og dermed ikke har bevilget særlig støtte, men også til 
efterbetaling i de situationer, hvor en kommune har bevilget særlig støtte, men kun delvist 
udbetalt det beløb, som ”borgeren” entydigt er berettiget til ved ligeledes ikke at have opfyldt sin 
vejledningsforpligtelse (og ikke orienteret om de tillæg til huslejen, som også dækkes ifølge loven). 

Dette følger af helt almindelig logik og gældende regler, hvis man som ”lønmodtager” modtager 
for lidt i ”løn” af sin ”arbejdsgiver” - så skal man naturligvis modtage efterbetaling, alt andet er 
”sindssygt”!

Jeg har sendt vedlagte stævningsblanket mod Ankestyrelsen til Retten på Frederiksberg, som vil 
sende stævning til Ankestyrelsen snarest, for at hjælpe på udviklingen af min sag og for at spare 
tid, hvis denne mail ikke omvender jer, hvor jeg om nødvendigt vil gå hele vejen og udstille samt 
ydmyge jeres ”helvedes system” (som I selv har gjort jer skyldige i via jeres forkerte afgørelse) til 
verdens beskuelse for at modtage dom over jer. Vælger I at give mig medhold forinden retssagens 
gennemførelse, vil jeg naturligvis straks tilbagekalde stævningen, og der burde ikke være nogen
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som helst tvivl om, at jeg har ret, selv hos jer, fordi ALLE kan se, at jeg logisk og juridisk har retten 
på min side, er blevet behandlet svinsk og at I er ”tossede i hovedet”, ikke sandt :-). Det er faktisk 
HELT UTROLIGT så gennemført RÅDDENT, at hele jeres helvedes system fungerer, som man også 
kan læse og forstå fra indholdet af denne mail. 

Denne mail indeholder følgende afsnit:

1. Helsingør Kommune kan IKKE nægte at udbetale HELE min særlige støtte, som jeg 
ENTYDIGT har RET til ifølge aktivloven; mit pengekrav forældes først 3 år efter, at jeg fik 
kendskab til kravet.

2. Principafgørelse 166-12: Jeg har ligeså meget ret til at blive stillet, som om jeg var blevet 
vejledt korrekt, når jeg er blevet snydt for en del af ydelsen, som hvis jeg var blevet snydt 
for hele ydelsen.

3. Min sag er ikke anderledes end, hvis en lønmodtager får udbetalt for lidt i løn, hvor ALLE er 
enige om, at der NATURLIGVIS skal ske efterbetaling – alt andet er ”fuldstændigt 
utænkeligt”!

4. ”Bevidst plantet virus i systemet” for at bekæmpe mig for enhver pris samt verdenselitens 
virkelige mål om at eliminere ”ubrugelige spisere” = 90% af verdensbefolkningen!

5. Lars Løkke som ”Djævlen”: Det er ”for dyrt” at udbetale sociale ydelser til ”ubrugelige 
spisere”, som får systemet til at udføre ”omvendt socialt bedrageri”.

6. Ankestyrelsen skulle VIRKELIG være sit ansvar bevidst som ”bageste mand” i systemet i 
stedet for at træffe FULDSTÆNDIGT FORKERTE OG SINDSSYGE AFGØRELSER!

7. Min tragikomiske sag rækker op til øverste niveau i samfundet, som ikke vil åbne Kilden for 
mig; GIV OP, UDBETAL PENGENE NU eller I vil blive ydmyget til verden i en offentlig retssag.

• Bilag 1. Moderniseringsstyrelsens (Finansministeriets) Personaleadministrative vejledning 
”PAV”, Kapitel 36. Tilbagebetaling/efterbetaling af løn, pension mv.

• Bilag 2. Min mail af i dag til Retten i Frederiksberg, hvor jeg vedlægger stævningsblanket til 
brug for min stævning af Ankestyrelsen, som også separat er vedlagt denne mail.

For god ordens skyld kan jeg oplyse, at denne mail også indgår i sagens samlede korrespondance, 
som kan læses af offentligheden her: https://www.scribd.com/doc/250502729/Helsing%C3%B8r-
Municipality-cheated-me-for-special-home-aid-forcing-me-to-live-on-a-stone. 

Ad 1. Helsingør Kommune kan IKKE nægte at udbetale HELE min særlige støtte, som jeg 
ENTYDIGT har RET til ifølge aktivloven; mit pengekrav forældes først 3 år efter, at jeg fik 
kendskab til kravet

Ankestyrelsens afslag ovenfor af den 16. ds. sker med henvisning til Retssikkerhedslovens § 67:

§ 67. Klage til Ankestyrelsen skal ske inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om 
afgørelsen.
Stk. 2. Styrelseschefen kan se bort fra, at fristerne ikke er overholdt, når der er særlig grund hertil. 
Afgørelser om at se bort fra klagefrister og afgørelser om klagefristernes beregning kan ikke 
indbringes for anden administrativ myndighed.

Det er rigtigt forstået, at Helsingør Kommune i forbindelse med min flytning til kommunen i
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oktober 2011 traf beslutning om at bevilge mig kontanthjælp og særlig støtte efter aktivlovens § 
34. Imidlertid er det ikke denne afgørelse, som jeg anker, for den er som sådan rigtig, men 
derimod, at kommunen har udbetalt for lidt i særlig støtte og siden december 2014, hvor jeg blev 
bekendt med og rejste mit krav, har nægtet at udbetale HELE mit entydige pengekrav ifølge 
aktivloven med henvisning til, at ”klagefristen for længst er overskredet”.

Det er således IKKE bevillingsafgørelsen fra 2011, som jeg anker, men derimod udmålingen af den 
særlige støtte, for jeg har modtaget ca. 1.200 kroner for lidt i særlig støtte om måneden som følge 
af, at kommunen IKKE i 2011 eller på noget senere tidspunkt har opfyldt sin vejledningsforpligtelse 
og fortalt mig om, at loven giver mig RET til at modtage dækning for ”alle boligudgifter – efter 
regning”, som det fremgår af lovens forarbejder, som udover min husleje, som jeg har modtaget 
støtte for, også omfatter el, varme og afdrag på boligindskudslån, som jeg IKKE har modtaget støtte
for selvom, at det eksplicit fremgår af aktivloven med tilhørende bekendtgørelse om § 34, at disse 
ydelser er dækket.

Loven giver mig således et løfte om en fast og entydig ydelse, som ikke kan misforstås, og som altså
giver mig et pengekrav på samme måde, som når en medarbejder har en aftale med en 
arbejdsgiver om at udbetale en aftalt løn, som medarbejderen ikke kan snydes for blot med 
henvisning til, at ”det skulle du have sagt til os indenfor fire uger efter din ansættelse, fristen er for 
længst overskredet”, og ja, det betyder, at bevillingen af kontanthjælp og særlig støtte er en aftale 
med entydige ydelser, som er bindende efter aftalelovens almindelige regler og som IKKE kan 
erklæres for ugyldig eller ”skønsmæssigt” ændres af kommunen efter forgodtbefindende (for at 
spare penge), og nej, det følger også af helt almindelig logik, som selv jer inde i ”betonbunkeren” 
derinde i styrelsen godt kan forstå, ikke (?), og ja ”betonbunker” kommer til mig her med 
henvisning til tyskernes bunkere under krigen, fordi I er selve centralnervesystemet for dette 
”helvedes system”, som jeg kæmper imod, og ja, I ved det godt, ikke (?), og hvor mange af jer ”har 
hørt om” og ”ved”, at jeg kæmper denne kamp mod jer og ved hvem jeg i virkeligheden er (?), og 
så kan I stadigvæk ikke gøre jeres arbejde ordentligt (?), og ja, det er ”such a shame”, men her er så
noget mere, som I kan ”talk talk” om i krogene.

Ad 2. Principafgørelse 166-12: Jeg har ligeså meget ret til at blive stillet, som om jeg var blevet 
vejledt korrekt, når jeg er blevet snydt for en del af ydelsen, som hvis jeg var blevet snydt for 
hele ydelsen 

Jeg har således et pengekrav på Helsingør Kommune og skal stilles, som om jeg var blevet vejledt 
korrekt, og mit krav skal derfor behandles efter forældelseslovens almindelige 3-årige 
forældelsesfrist, hvorfor jeg fastholder mit tidligere krav om at modtage FULD EFTERBETALING af 
det beløb, som Helsingør Kommune har snydt mig for siden bevillingen i 2011, og dette inkluderer 
også  morarente, som det fremgår af bilag 1 til denne mail under afsnit ”36.5 Morarente”.

Min sag burde egentlig være omfattet via en ”udvidet forståelse” af Ankestyrelsens 
principafgørelse 166-12, som burde være enkelt først for Helsingør Kommune og siden 
Ankestyrelsen selv at komme frem til, hvis I blot havde valgt at TÆNKE JER ORDENTLIGT OM i 
stedet for at have ”for travlt” og bruge gammel og forkert vanetænkning, og afvise min sag med 
henvisning til Retssikkerhedsloven, og dette er fordi, at det af principafgørelsen fremgår, at ”ret til 
særlig støtte efter aktivloven er omfattet af den almindelige 3-årige forældelsesfrist i 
forældelsesloven, da der er tale om en fordring på penge”, som altså gælder ”i tilfælde, hvor 
kommunen har tilsidesat sin vejledningspligt, og borgeren derfor skal stilles, som om han var 
vejledt korrekt” - og fristen regnes fra ”det tidspunkt, hvor borgeren henvender sig” eller ”hvis
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borgeren ikke havde kendskab til de faktiske forhold, som begrunder støtten, regnes 
forældelsesfristen først fra den dag, hvor borgeren fik eller burde have fået kendskab til disse 
forhold og til fordringen” - og den udvidede forståelse går altså på, at jeg naturligvis har ligeså 
meget et pengekrav og ret til at blive stillet, som om jeg var blevet vejledt korrekt, når jeg er blevet
snydt for en del af ydelsen, som hvis jeg var blevet snydt for hele ydelsen – kan I ikke godt se det, I 
kohoveder (?), og ja, jeg bliver stadig hjulpet af min ”spirituelle stemme”, som er mit nye selv, som 
giver mig dette ord (samt MANGE andre også i denne mail), som symbolsk betyder Buddha/Kilden,
som bliver åbnet for mig og hele vores Ny Verden, for I kan ikke blive ved med at afvise min 
anmodning om efterbetaling, vel (?), og ja, I ligner allerede ”kæmpe fjolser” for hele verden, og 
hvor lang tid vil I blive ved med dette og blot lægge yderligere til?

Og det er altså dette, som tidligere fik mig til at skrive, at enhver ”hjernedød idiot” kan forstå, at 
jeg skal stilles som om, at jeg var vejledt korrekt og naturligvis skal have udbetalt de ydelser, som 
loven giver mig RET til, men det gjaldt altså ikke for Helsingør Kommune og siden heller ikke for 
Ankestyrelsen selv, fordi I af en helt vanvittig årsag lægger vægt på bevillingstidspunktet af den 
særlige støtte (2011), og ikke på det  forhold, at aktivloven ENTYDIGT giver mig RET til særlig støtte 
for min husleje inklusive de tillæg, som kommunen har fortiet for mig og derfor ikke har udbetalt i 
3 år, og som jeg først opdagede tilfældigt i december 2014, hvorefter jeg straks anmodede om at få
udbetalt mit pengekrav for de seneste 3 år. 

Jeg havde ”blind tillid” til, at systemet naturligvis indretter sig efter og overholder loven, opfylder 
sin vejledningsforpligtelse og udbetaler de rigtige beløb, jeg kunne ikke forestille mig andet, men 
det var altså en ”luksus”, som jeg ikke kunne tillade mig, som jeg nu indser. Det forhold, at jeg ikke 
opdagede, at kommunen snød mig, betyder ikke, at jeg hermed ”stiltiende har accepteret” 
kommunens afgørelse om ikke at give mig særlig støtte for varme, el og afdrag på boligindskudslån,
for loven giver mig altså udtrykkeligt RET til at modtage disse ydelser. Det er IKKE således, at 
kommunen er blevet givet en generel fuldmagt til ”skønsmæssigt” at vurdere mit individuelle 
behov og fastsætte størrelsen af min særlige støtte, dette er en svunden tid, som går 30 år tilbage i

Side 47



Bilag 8
Stig Dragholm

tid før vedtagelsen af FASTE YDELSER i loven (!), for jeg har fuldstændigt krystalklart ret ifølge loven
til at få dækket ”alle boligudgifter – efter regning”, som inkluderer el, varme og boligindskudslån, 
og det kan I da ikke være i tvivl om, hvis I VIRKELIG tænker jer om uden at være negativt farvet af 
systemet, kan I?

Og ja, så enkel burde sagen være, for enhver kan sige sig selv, at der er i princippet IKKE forskel på 
en situation, hvor kommunen ikke har opfyldt sit vejledningsforpligtelse og dermed ikke har 
udbetalt særlig støtte, som en ”borger” først kan få bevilget og siden med Ankestyrelsens 
principafgørelse i hånden efterfølgende kan få efterbetalt for de sidste 3 år, og på min situation, 
hvor kommunen heller ikke har opfyldt sin vejledningsforpligtelse, som medfører, at jeg ikke har 
modtaget fuld dækning i henhold til loven, men er blevet snydt for tillæg på ca. 1.200 kroner hver 
måned. Det tror jeg, at ”enhvert fjols” vil være i stand til at forstå, tror I ikke (?), men hvis der skulle
være tvivl, kan jeg kun anbefale, at I eksplicit skriver, at jeres principafgørelse OGSÅ dækker sager 
som min, hvor jeg har nøjagtigt samme RET ifølge loven og PENGEKRAV som alle andre, og at I 
informerer offentligheden herom via pressemeddelelse el. lign. samt via information til landets 
kommuner for at undgå tilsvarende ”beklagelige fejl” eller ”omvendt social bedrag” i fremtiden – er
I ikke enige?

Ad 3. Min sag er ikke anderledes end, hvis en lønmodtager får udbetalt for lidt i løn, hvor ALLE er
enige om, at der NATURLIGVIS skal ske efterbetaling – alt andet er ”fuldstændigt utænkeligt”!

Min sag er ikke anderledes end, hvis en lønmodtager får udbetalt for lidt i løn fra sin arbejdsgiver 
eller hvis en modtager af kontanthjælp, førtidspension eller folkepension (teoretisk) modtager 
mindre end de gældende satser, og dette er fordi, at der i disse situationer ikke hersker tvivl om i 
menneskers hoveder, at ”naturligvis har man ret til at modtage den aftalte løn/gældende sociale 
ydelse, og hvis man er blevet snydt, skal man naturligvis have efterbetalt dét beløb, man har fået 
udbetalt for lidt”, og ja, dette gælder OGSÅ lige så klart for særlig støtte, som er en ligeså specifik 
og entydig ydelse i aktivloven, som løn er i henhold til aftale/overenskomst og som kontanthjælp, 
førtidspension og folkepension er ifølge gældende lov/satser, og dermed IKKE er en ydelse, som 
kommunen er berettiget til ”skønsmæssigt” at fastsætte størrelsen af, og at man som ”borger” er 
tvunget til at acceptere, men det er muligt, at nogle mennesker (i systemet) ”mentalt” ikke 
opfatter særlig støtte ligeså entydig som kontanthjælp, førtidspension eller folkepension, men det 
er den altså i lovens forstand.

Entydige sociale ydelser inklusive særlig støtte er som nævnt lige så meget en ”aftale” mellem to 
parter ifølge aftaleloven, som løn er mellem en arbejdsgiver og lønmodtager, og ja, er det ikke 
UTROLIGT, at jeg skal forklare jer dette, som burde være børnelærdom (?), og nej, det burde IKKE 
være nødvendigt, vel (?), og jeg kan tilføje, at jeg har det fysisk lige så dårligt uden energi som 
tidligere, konstant er svimmel og ved at kaste op, og at jeg desuden er ramt af dødsfald i den 
nærmeste familie samme dag som modtagelsen af Ankestyrelsens afslag af den 16. ds., som gør 
mig ked af det, og dette er mine ”modstandere” i forhold til at gøre arbejdet med at skrive denne 
mail, men der er INGEN, der skal knække nakken på mig og slet ikke jer ”snyltere”, som er dét, 
systemet i virkeligheden har udviklet sig til på bekostning af de svageste i samfundet. I og landets 
politiske ledelse skulle SKAMME jer over denne udvikling!

Når en lønmodtager har fået for lidt udbetalt i løn, har arbejdsgiveren, som det fremgår af 
eksempelvis både dette notat og bilag 1 til denne mail (”Moderniseringsstyrelsens 
(Finansministeriets) Personaleadministrative vejledning ”PAV” - Kapitel 36. 
Tilbagebetaling/efterbetaling af løn, pension mv.”), pligt til at efterbetale beløbet, når der er
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udbetalt mindre i løn, pension mv., end modtageren havde krav på. Efterbetaling skal finde sted, 
selv om modtageren har handlet groft uagtsomt. Kravet kan rejses fem år tilbage, jf. 5-årig 
forældelse efter forældelsesloven § 1 (ved udførelse af arbejde som led i et ansættelsesforhold, 
men kun 3 år ved pensioner/sociale ydelser i henhold til hovedreglen i § 3, som synes som 
”urimelig forskelsbehandling”). Hvis fordringshaveren ikke var bekendt med fordringen eller 
skyldneren, udskydes forældelsesfristen således, at den først regnes fra den dag, hvor 
fordringshaveren fik eller burde have fået kendskab hertil.

DET KAN DER DA OVERHOVEDET IKKE HERSKE TVIVL OM HOS NOGEN, KAN DER???

Ad 4. ”Bevidst plantet virus i systemet” for at bekæmpe mig for enhver pris samt verdenselitens 
virkelige mål om at eliminere ”ubrugelige spisere” = 90% af verdensbefolkningen!

Der er således INGEN, der er i tvivl om, at efterbetaling er rigtig for lønmodtagere, og det samme 
ville altså være gældende, hvis jeg kunne fremlægge lønsedler for de seneste 3 år, og 
dokumentere, at jeg havde fået udbetalt 1.200 kroner for lidt om måneden i kontanthjælp i forhold
til de gældende satser, for så ville folk og hele systemet automatisk tænke ”jamen, der er da sket 
en fejl i forhold til ”tariffen”, den retter vi naturligvis og giver dig de penge, som vi skylder dig”, og 
desuden tilføje ”undskyld fejlen”, hvis de er venlige mennesker, og det er altså her, at jeg blot siger, 
at jeg har samme ret til FULD DÆKNING af ”alle boligudgifter – efter regning” inklusive mine 
udgifter til el, varme og afdrag på boligindskudslån med henvisning til de almindelige regler i 
forældelsesloven, og det er dette, at I forsøger at ”snyde” jer fra enten på grund af ”gammel 
vanetænkning” i forhold til Retssikkerhedslovens klagefrist - var det ”for nemt” for jer blot at 
acceptere kommunens korte besked til jer, om at ”klagefristen for længst er overskredet” i stedet 
for omhyggeligt at læse og forstå mine ”meget lange” mails (?) - eller endnu værre på grund af en 
”bevidst plantet ”virus” i systemet”, som skal bekæmpe mig for enhver pris, som betyder, at jeres 
modstand også i denne instans derfor er politisk motiveret, og ja, jeg bliver her givet følelsen af 
Benedikte Kiær, Helsingør Kommunes borgmester, og er det sådan, at du er medlem af et udvalg, 
som har ”vide magtbeføjelser” til at varetage ”systemets interesser” mod mig, Benedikte (?), og 
dette udvalg har bestemt, at regeringens øverste repræsentanter ikke skal blande sig i min sag, 
som både Socialministeret og Beskæftigelsesministeriet fornylig valgte ikke at gøre, som det 
fremgår af side 71-72 af denne sags samlede korrespondance, som kan læses af alle på internettet 
her, og at gøre det så svært/umuligt for mig at vinde sagen som muligt, og desuden meddele 
Ankestyrelsen ”bare send ham et afslag, som vi gør til så mange andre”, og ja, ét til eller fra kan 
ikke gøre stor forskel (?), men sådan er det altså ikke her, hvor jeg samtidig nu bliver givet duften af
den skønneste kaffe, fordi systemet gør dette på trods af sine varme følelser (som kaffe 
symboliserer) overfor mig (som tidligere var iskolde, før I forstod, at jeg ER sandheden), fordi I ved, 
hvem jeg er og at jeg har har reddet verden fra undergang, og I gør det kun for at bringe ”mørke” 
til mig, som er selve ”spillets indhold” (sende liv indeholdt i mørke til mig, rense/redde det via tro 
på mig og overføre det til vores Ny Verden), og ja, dette udvalg er nu også et ”levn fra fortiden”, for
jeg var stærkere end jer og nedbrød jer, og nej, jeg bryder mig slet, slet ikke om MAGTMISBRUG og 
PLIGTFORSØMMELSE og endnu mindre om decideret ”ondsindet konspiration” mod mig, og ved I, 
hvor lang tid sådan aktivitet giver i fængsel, og hvor ydmygende, det vil være for jer at blive 
afsløret overfor offentligheden (?) og ja, dette er næsten det bedste af det hele, fordi I bliver alle 
”benådet” og fuldgyldigt optaget som FRIE MENNESKER i vores Ny Verden, er det ikke herligt?

Kan det være kombination af ugidelighed/travlhed og bedrevidende uvidenhed hos 
sagsbehandlere samtidig med en ordre om afvisning fra chefer, det vil sige en ”politisk afgørelse” 
mod mig, som går hånd i hånd i min sag, som jeg her fortælles (?), og ja, sørgerligt, men sandt?
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Ja, det er eller burde være ligeså ”fuldstændigt utænkeligt” i min sag, at systemet (bevidst) 
udbetaler forkert støtte, som når en arbejdsgiver eller systemet i andre situationer udbetaler 
forkert kontanthjælp, folkepension, førtidspension, og så henviser til en sindssyg regel om, at jeg 
skulle have klaget senest 4 uger efter bevillingstidspunktet af min særlige støtte, og ja, sådan er 
det, når systemet – bevidst af nogle og ubevidst/tankeløst af mange andre – forsvarer sig selv og 
sin egen udbredte brug af ”omvendt social svindel”, og ja, I har FORKERTE TANKER og gør, hvad 
enhver kan se, er ”helt utænkeligt” til noget acceptabelt, men nej, sådan hænger det ikke sammen.

I kan ikke smide mig og andre ”ubrugelige spisere” ud på samme måde som Nazisterne skovlede 
mennesker ind i deres gaskamre til elimination, som jeg her vises, og ja, dette var den vej, som 
”verdenseliten”, som også omfatter Lars Løkke og det danske parlament, fulgte, og som I ville have 
gjort, hvis I havde fået magt, som I havde agt, og det betyder, at hvis jeg havde givet ind til mørke, 
så ville alle ”ubrugelige spisere”, som i virkeligheden omfatter 90% af befolkningen ifølge 
verdenselitens defintion, som ikke er blevet ”inviteret indenfor i elitens lukkede selskab”, og som 
alle ved, at dette er sandt, være blevet tilintetgjort allerede for flere år siden, hvor eliten ville have 
gennemført deres ”bortrykkelse” væk fra jorden og ladet resten af os blive her, mens de smadrede 
jorden og gav os alle den mest forfærdelige død, som man kan forestille sig (finansiel 
nedsmeltning, ingen jobs, ingen mad, ingen el/varme/lys, menneskeskabte naturkatastrofer af uset
og ENORMT omfang, ”tidsindstillede bomber” inde i mennesker via nano-teknologi – hele 
jorden/alt er forurenet af ”udslip i luften”, nano-partikler i føde- og drikkevarer m.m.m), som man 
kan læse om i detalje fra mine sider om New World Order of darkness of the World Elite, og ja, der 
ville ikke blive givet nogen undtagelser, alle ville være blevet myrdet med ”koldt blod”, og ja, eliten 
ville myrde ”proletarerne”, fordi de ikke var ”kloge” nok som dem og dermed ”ikke udset til at 
overleve verdens ende”, og det er altså alle dem, at jeg har besejret på grund af deres egen 
grådighed, dumhed, dovenskab og bedrevidende uvidenhed (!), og dermed reddet verden fra 
undergang, og det er dette system, som I i Ankestyrelsen er del af, og ja, jeres ledelse ”ved 
udmærket dette”, og synes I ikke, at det nu er på tide at indrømme det offentligt, undskylde 
overfor mig og lade menneskeheden det vide (?), og jeg føler her Bo Lidegaard fra Politiken, som 
har været ”meget tæt” på at skrive min historie som de første i verden, fordi ”nu er vi jo reddet 
allesammen”, og ja, vi er ”tæt på” at åbne vores Ny Verden, som jeg er ved at gøre de sidste 
forberedelser til, som omfatter dette arbejde mod jer som ”helvedes system” for at få adgang til 
hele Kilden, som I blokerer for.

Ad 5. Lars Løkke som ”Djævlen”: Det er ”for dyrt” at udbetale sociale ydelser til ”ubrugelige 
spisere”, som får systemet til at udføre ”omvendt socialt bedrageri”

Jeg havde tillid til kommunen/systemet som så mange andre, jeg kunne ikke forestille mig, at 
systemet SNYDER, som det gør (!), men jeg kan blot konstatere, at det var forkert af mig, og det er 
ærgerligt, for jeg kan bedst lide, at man kan stole på hinanden, men det kan man altså langtfra i 
dag. 

Der er fejl i halvdelen af alle lønsedler ifølge en LO  undersøgelse, og gør det sig også tilfældet for 
kontanthjælpsmodtagere (?), og ja, lad os sige, at der er 100.000, som enten ikke modtager § 34 
støtte eller modtager for lidt, som jeg, og at hver har 1.000 kr. til gode om måneden for de sidste 
tre år, så svarer det til en ekstra udgift på 3,6 mia. kroner, og det har staten ikke råd til/ønsker ikke 
at udbetale, så det taler man derfor IKKE højt om, som får kommunerne til at ”glemme” deres 
vejledningsforpligtelse, for det er meget vigtigere at bruge pengene på skattelettelser til de rigeste 
og infrastruktur m.v., som er til gavn for samfundet, og ja, se Venstre's kampagne i øjeblikket, hvor 
de gudhjælpemig siger, at kontanthjælpen er for høj, måske 100,000 kr. brutto for en familie (!), og
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her er svaret på DJÆVLEN selv, som får systemet til at udføre dette ”omvendte sociale bedrageri”, 
og det går hele vejen op til toppen, og her er det altså Lars Løkke, som er denne Djævel selv, som 
får hele systemet til at logre med halen og arbejde for ham for at ”aktivere” pengene i stedet for at 
brødføde sådanne ”ubrugelige spisere” som jeg (eller hjælpe endnu fattigere mennesker rundt om 
i verden via ulandshjælp, som Lars også vil nedsætte/gradvis fjerne), men måske er det dig, som 
har fået ”krydderen” forkert i halsen, tror du ikke, Lars? 

Kilde: http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2015/03/10/0310171950.htm

Måske husker du, at der i MIN nye verdensorden fremgår, at ALLE mennesker vil modtage samme 
indkomst uanset karakteren af deres arbejde, fordi alle mennesker står lige overfor Gud og 
hinanden, og det kan da ikke være svært at forstå, vel (?), men nej, du og systemet har ”intet 
imod” selv at modtage såkaldte ”skattefrie tillæg” (fra ”olie-sheikerne”, som IKKE er medregnet i 
følgende regnestykke), som ”proletarerne” endnu ikke kender til, som var jeres ”belønning” for at 
føre eliten til jeres Ny Verden, som i parentes bemærket ville have ført til verdens ende, fordi dette 
er resultatet af Djævlens/mørkets arbejde, som I ”ikke kunne/ville forstå”, så der ser I.
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Kilde: http://nyhederne.tv2.dk/2015-03-02-venstres-kampagne-goeres-til-grin-paa-de-sociale-
medier

Ad 6. Ankestyrelsen skulle VIRKELIG være sit ansvar bevidst som ”bageste mand” i systemet i 
stedet for at træffe FULDSTÆNDIGT FORKERTE OG SINDSSYGE AFGØRELSER!

I skulle i Ankestyrelsen VIRKELIG være jeres ansvar bevidst som ”bageste mand” i systemet og 
forsvare den enkelte borgers rettigheder ifølge loven, men i stedet kommer der en kultur snigende,
som inkluderer ”fuldstændig urimelige” afgørelser, fordi ”det er muligt” ifølge smuthuller i loven,  
som blandt andet omfatter som eksempel, at det var blåstemplet i en periode af Ankestyrelsen, at 
kommuner kunne modregne efterbetaling af kontanthjælp og sygedagpenge i fremtidig 
kontanthjælp, som ALLE UDEN UNDTAGELSE kunne se var FULDSTÆNDIGT SINDSSYGT at gøre (!), 
men det krævede altså en indsats af den Sociale Retshjælp og Enhedslisten at rette op på dette, og 
ja, jeg gentager, ”SELVOM ALLE KUNNE SE, AT DET VAR FULDSTÆNDIGT SINDSSYGT” (!), og det 
samme gør sig gældende i min sag, for I KAN ALLE SE, AT JERES AFGØRELSE MOD MIG ER BÅDE 
FORKERT OG ”FULDSTÆNDIG SINDSSYG”, men i stedet for at gøre det rigtige, så sidder I blot limet 
til jeres stole og lader være med at tage et initiativ, for det koster jo også blot ”ekstra arbejde”, så 
”det kan ikke betale sig”, som er sådan, at mange tænker helt forkert, og ja, jeg har ikke ord for, 
hvor RÅDDENT jeres system har udviklet sig til at blive, og om I har ”samvittighed” og ”medfølelse 
med de svageste i samfundet” (?), og nej, den er røget en tur på gulvet for mange af jer for lang tid
siden på nøjagtig samme måde som mange NGO'er er blevet kyniske (ligeglade!) i forhold til at 
hjælpe de fattigste i verden for at ”beskytte” sig selv (!), og i stedet for at priotere borgernes 
rettigheder, så prioriterer I jeres ”fine karrierer”, som I bruger en fuldstændig ”gennemhullet 
lovgivning, som er i SLEM forfatning” til, og ja, forfattet af systemet selv som 
”eneherskere”/diktatorer indenfor jeres område, og det er détte, som jeg også fritager alle jer for i 
vores Ny Verden, som vil være fritaget for et politisk system og offentlig administration, som jo 
altså er ”helvedes system”, som fjerner FRIHED og ANSVAR fra mennesker, som er en forudsætning
for livet selv (!), og ja, det er også på tide, at I kommer ud og gør et VIRKELIGT STYKKE ARBEJDE til 
gavn for os alle i stedet for blot at TALE, TALE og TALE uden virkelig at vide, hvad I taler om 
(politikere) og være ”sure papirnussere” (embedsmænd), synes I ikke også selv? 

Så I har stirret jer blinde på en forkert paragraf/lov på grund af ”gamle, dårlige vaner” i stedet for 
virkelig at tænke jer ordentligt om, og forstå, at det er IKKE bevillingstidspunktet af ydelsen, som er
afgørende, men derimod de almindelige forældelsesregler på fordringer, som det da også fremgår 
af Ankestyrelsens principafgørelse, som der med min sag blot er behov for at præcisere/udvide for
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at dække alle situationer.

Når en kommune ”har gjort i nælderne” på grund af bevidst snyd, ”glemsomhed”, dårlig 
arbejdsmoral eller systemer, som ikke er designet til automatisk at ”huske” loven, så ALLE får 
udbetalt RIGTIGE ydelser (hvor svært kan det egentligt være?) og en borger dermed helt eller 
delvist er blevet snydt for sociale ydelser, skal kommunen naturligvis opføre sig som enhver 
ansvarlig arbejdsgiver, der har snydt en lønmodtager for løn, og det er at efterbetale dét beløb, der
ikke er blevet udbetalt (efter forældelseslovens regler), og dette gælder både, når mennesker er 
blevet snydt HELT eller DELVIST – det siger ligesom sig selv, gør det ikke?

Jeres afgørelse af den 16. ds. svarer i en tænkt situation til, at det offentlige som min 
”arbejdsgiver” accepterer at efterbetale mig den ”løn” på eksempelvis 30.000 kroner om 
måneden, som I har ”glemt” at udbetale, siden jeg ”blev ansat” for tre år siden, men at I afviser at 
efterbetale mig eksempelvis 10.000 kroner om måneden, hvis I kun har udbetalt 20.000 kroner i 
stedet for de aftalte 30.000 kroner for 3 år siden, og nej, der er ingen, der er så ”gak gak i gågaden”,
at man træffer sådan en afgørelse, vel (?), men jo, dette er, hvad først Helsingør Kommune og siden
Ankestyrelsen selv med support fra Socialministeriet og Beskæftigelsesministeriet gjorde, og ja, I 
kan godt forstå, når jeg fortæller jer og omverden, at I er ”fuldstændig gak-gak”, ikke?

Ad 7. Min tragikomiske sag rækker op til øverste niveau i samfundet, som ikke vil åbne Kilden for
mig; GIV OP, UDBETAL PENGENE NU eller I vil blive ydmyget til verden i en offentlig retssag

Det er beklageligt at se, hvordan en helt enkel sag som denne nu har udviklet sig til en tragikomisk 
affære, som rækker helt op til det øverste niveau i det danske samfund, hvor INGEN ”kan finde ud 
af” at behandle mig rigtigt, selvom alle kan se, at I har behandlet mig ”åbentlyst forkert og 
urimeligt”, men sådan er det blevet efter, at både Beskæftigelsesministeriet og Socialministeriet 
meddelte mig, at de ”stikker halen mellem benene”, fordi ”vi vil meget nødigt involvere os”, og 
dermed sendte de aben videre til Ankestyrelsen, hvor en kontorfunktionær fik den utaknemmelige 
opgave at meddele mig endnu et afslag, fordi ”systemet er ikke helt parat til at give mig adgang til 
Kilden”, fordi ”der er stadig flere ting, vi først ønsker at forberede”, er det ikke sådan, at det er (?), 
men nej, sådan spiller klaveret ikke her, som I forstår, fordi I er FORPLIGTET til at udbetale mig det 
beløb, som I har snydt mig for, og ja, dette beløb er symbol på ”energi” og dermed på min adgang 
til Kilden, som venter på at optage mig, som stemmen af ”mit nye selv”, eller ”Gud” om I vil, her 
fortæller mig, og ja, menneskeheden ønsker endnu ikke, at jeg får adgang og hermed åbner for 
vores Ny Verden, og ja, jeg føler også min søsters mand, Hans, her, som ”har en finger med i dette 
spil”, men jeg har mine egne planer, som er uafhængige af jeres, så spil jeres spil, som I vil, mens 
jeg går videre med at forberede mit nye selv inde i selve den Kilde, som I ikke endnu ønsker, at jeg 
får adgang til, som vil åbne for vores Ny Verden, så alle kan se ALT, SOM VAR INDEHOLDT I JERES 
”HELVEDES SYSTEM”, og som I ikke er særligt ”stolte” af, vel?

Hvordan kan sådanne ”papirnussere” som jer (eller ”kloge hoveder”, som I selv synes?) dog have så
stort et hul i hovedet og være så enfoldige, at I ikke kan fatte, hvad der er simpel logik for burhøns, 
og ja, for alle andre end jer, som er fanget af systemets fangarme og er loyale overfor dette i stedet
for mig, og ja, der går ikke lang tid, før I vil forstå, hvorfor ”vi ikke kunne tænke klart på grund af 
”djævlens klamme ånd”, som omfavnede os”, og dette er altså blot den anden side af Gud, hans 
fætter Djævlen, og begge var afgørende for skabelsen af vores Ny Verden, som skete via den 
energi, som friktionen mellem lys og mørke bragte, og det er altså Djævelen/mørket/lidelserne, 
som vi nu for altid siger farvel til, når vi åbner op for UENDELIG OG EVIG LYKKE af en dybde, som 
overgår jeres ”wildest dreams”. 
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Og ja, hvordan I alverden har I dog kunnet finde på at behandle mig så helt og aldeles grotesk og 
svinsk, som I aldrig ville ønske, at jeg behandlede jer i en tilsvarende situation, vel (?), og ja, på 
grund af jeres manglende omtanke, omhyggelighed, ”travlhed”, dovenskab og bedrevidende 
uvidenhed, som jeg fortalte jer om hele vejen, men I nægtede at LYTTE og FORSTÅ, at dette blot er 
sandheden, og hermed står I blot tilbage med endnu et eksempel, som viser verden, hvordan ”de 
klogeste hoveder” i Danmark havde mistet forstanden, og ja, ”det havde I ikke troet, vel” (?), og jeg
føler her Egon fra Olsen-Banden udtale disse ord efter at han har begået ”sit livs kup”, som man 
kan se i en af filmene – jeg tror, at det er dén, hvor han hugger kufferten fra Bang-Johansen,  
ligesom jeg her ”hugger kufferten” med de penge, som kommunen skylder mig, og som I har skjult 
så godt for mig, at det var ”helt umuligt” at få fat i dem, og ja, det kræver tro på sig selv at gå imod 
hele jeres helvedes system, og dette er altså symbolet på at skabe adgang til Kilden, som vil bringe 
energi til vores Ny Verden, og ja, indgangen er så lille, at den faktisk ikke eksisterer, og dermed er 
”umulig” at nå – dette er hvad jeres forbryderiske tanker og system, som bevidst arbejder mod 
mig, symboliserer, som I godt kan forstå, ikke?

Det er HELT UTROLIGT, at Ankestyrelsen ikke af egen drift oplyser/beslutter, at jeg har et pengekrav
med en forældelsesregel på 3 år fra det tidspunkt, hvor jeg fik kendskab til fordringen, og som 
naturlig følge retter jeres urimelighed og udvider fortolkningen af jeres principafgørelse 166-12, og 
ja, for det er ikke sådan, at ”systemet er skruet sammen” - fordi I ganske enkelt ”ikke kan tænke 
ordentligt”, men har blind tillid til paragrafer uden at se sagens sammenhæng fra en 
rigtig/menneskelig vinkel. 

Jeg kan derfor kun gentage: ER I BLEVET FULDSTÆNDIGT ”RABLENDE SINDSSYGE” (?), se nu at få 
lavet jeres praksis om, så alle i min situation får opfyldt samme retskrav som ”alle andre”, det er vel
ikke for meget forlangt, er det? Og gør jeres arbejde ORDENTLIGT for at HJÆLPE ALLE  bedst muligt 
i stedet for at behandle dem som ”det værste skidt”, som I også her har gjort overfor mig.

Er det for meget forlangt, at bede jer TAGE JER SAMMEN OG GØRE JERES ARBEJDE RIGTIGT – FRA 
NU AF (?), for er I ikke enige i, at den måde I har behandlet mig på, ikke bare er forkert og 
ydmygende, men en overtrædelse af mine basale menneskerettigheder (?), og ved I hvor mange 
timer, jeg har brugt på denne sag primært for at uddanne jer og verden for at undgå gentagelser i 
fremtiden (?), og ja, det er RIGTIGT MANGE, og nej, jeg har IKKE et retskrav på at få dækket mine 
”omkostninger” i forbindelse hermed, men måske I vil synes, at det var ”ganske rimeligt” at give 
mig ”erstatning” herfor (?), og ja, sagen kunne enkelt have været afgjort rigtigt af Helsingør 
Kommune allerede ved min første henvendelse, hvis de havde TÆNKT og OPFØRT sig ordentligt 
uden negativ indflydelse fra et forkert system.

SYNES I DERFOR IKKE, AT DET ER PÅ TIDE AT I GIVER HELT OP OG UDBETALER MIG DE PENGE, SOM 
ALLE KAN SE, AT I SKYLDER MIG OG SAMTIDIG GIVER MIG ”VERDENS STØRSTE UNDSKYLDNING” 
FOR JERES CHIKANE/TORTUR ?

Og hvis I ”ikke kan” dette, selvom at hele verden kan se, at I er ”gale på den”, vil det som nævnt 
blot medføre, at jeg gennemfører retssagen mod jer og udstiller jer til offentlig beskuelse og 
ydmygelse, så alle kan ”fryde sig over systemets endelige sammenbrud”, så hvad bliver det til? Er 
der nogle tilbage i systemet, som kan træffe den LOGISK RIGTIGE afgørelse, eller er I alle sammen 
et kæmpe bundt af TØSEDRENGE hele vejen op i systemet?
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Venlige hilsener fra
Stig Dragholm
(se kontaktoplysninger nederst i denne mail)

Bilag 1. Moderniseringsstyrelsens (Finansministeriets) Personaleadministrative vejledning ”PAV”,
Kapitel 36. Tilbagebetaling/efterbetaling af løn, pension mv.

Kilde: http://pav.perst.dk/Publikation/Tilbagebetalingefterbetaling%20af%20lon%20pensio.aspx?
showContent=1

Jeg har valgt at medtage uddrag af teksten fra denne hjemmeside, som omfatter efterbetaling af 
løn, pension m.v., fordi den hviler på de samme retsprincipper, som gælder for efterbetaling af 
sociale ydelser inklusive særlig støtte og inklusive morarenter, se nedenfor. 

---

Kapitlet redegør for, i hvilket omfang der efter retspraksis og Finansministeriets vejledende 
udtalelser antages at kunne kræves tilbagebetaling/efterbetaling i tilfælde, hvor der er udbetalt 
mere eller mindre i løn, pension mv., end modtageren havde krav på.

Desuden omtales de regler om forældelse og morarente, der har betydning i denne type sager.

----

36.3. Efterbetaling
Det er almindeligt antaget, at der normalt altid skal ske efterbetaling, når der er udbetalt mindre i 
løn, pension mv., end modtageren havde krav på.

Efterbetaling skal finde sted, selv om modtageren har handlet groft uagtsomt, fx ved ikke at blive 
opmærksom på fejlen, ved at give ufuldstændige oplysninger til brug for 
lønanciennitetsfastsættelsen e.l. Kravet kan dog være afskåret, hvis det først rejses længere tid 
efter, at fejlen blev opdaget.

Endelig kan kravet på efterbetaling være helt eller delvis forældet, jf. afsnit 36.4.

36.4. Forældelse
I det følgende omtales de regler om forældelse, der især har interesse i sager om 
tilbagebetaling/efterbetaling af løn, pension mv. Forældelse af rentekrav omtales i afsnit 36.5.6.

36.4.1. Forældelsesfrister

Efter Lbekg. 1063 28/8 2013 om forældelse af fordringer (forældelsesloven) gælder der som 
hovedregel en forældelsesfrist på 3 år, jf. lovens § 3.

For fordringer, som støttes på aftale om udførelse af arbejde som led i et ansættelsesforhold, er 
forældelsesfristen dog 5 år, jf. lovens § 4, stk. 1.
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36.4.1.1. Udskydelse af forældelsesfristen

Hvis fordringshaveren ikke var bekendt med fordringen eller skyldneren, udskydes 
forældelsesfristen således, at den først regnes fra den dag, hvor fordringshaveren fik eller burde 
have fået kendskab hertil. Forældelse indtræder dog senest 10 år fra forfaldsdag.

Dette gælder både for krav omfattet af den 3-årige forældelse, jf. forældelseslovens § 3, stk. 2, og §
3, stk. 3, nr. 4,  og for krav omfattet af den 5-årige forældelse, jf. lovens § 4, stk. 2.

36.5. Morarente
Ifølge Fmst. cirk. 12/11 2002 om morarente ved forsinket betaling eller tilbagebetaling af løn, 
pension mv. (  morarentecirkulæret  ) skal der ydes morarente efter reglerne i Lbekg. 459 13/5 2014 
om renter og andre forhold ved forsinket betaling (  renteloven  ) ved forsinket betaling af ydelser af 
enhver art til såvel tjenestemænd og overenskomstansatte som personer ansat på andre vilkår. 

Bilag 2. Min mail af i dag til Retten i Frederiksberg, hvor jeg vedlægger stævningsblanket til brug 
for min stævning af Ankestyrelsen, som også separat er vedlagt denne mail
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