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Afgørelse i din sag om særlig støtte.

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i din sag om klage over Helsingør 
Kommunes afgørelse truffet den 2. februar 2015.

Resultatet er:

• Du er ikke berettiget til særlig støtte med tilbagevirkende kraft i 
perioden fra den 18. oktober 2011 til den 17. december 2011.

• Kommunen skal behandle din sag igen for perioden fra den 17. 
december 2011 til.

Det betyder, at vi er enige i kommunens afgørelse for så vidt angår 
perioden fra den 18. oktober 2011 til den 17. december 2011, som vi 
stadfæster, dog med en anden begrundelse.

Det betyder videre, at vi hjemviser sagen til ny behandling og afgørelse i 
kommunen for så vidt angår perioden fra den 17. december 2011. Du skal 
være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme 
resultat i din sag.

Kommunen skal, inden den træffer en ny afgørelse, indhente oplysninger 
om din faktiske nettoboligudgift i perioden fra den 17. december 2011.

Kommunen vil kontakte dig.

Vi bemærker, at vores afgørelse er endelig, og den kan derfor ikke 
indbringes for anden administrativ myndighed.

På de næste sider kan du læse om begrundelse, regler med videre. 
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Vi beklager den lange sagsbehandlingstid.

Venlig hilsen

Inger Quackenbush
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Begrundelse for afgørelsen

Vi vurderer, at du ikke er berettiget til yderligere særlig støtte med 
tilbagevirkende kraft i perioden fra den 18. oktober 2011 til den 17. 
december 2011.

Vi vurderer videre, at du kan være berettiget til yderligere særlig støtte i 
perioden fra den 17. december 2011.

Perioden fra den 18. oktober 2011 til den 16. december 2011.

Vi vurderer, at et eventuelt krav på yderligere særlig støtte i perioden fra 
den 1. oktober 2011 til den til den 17. december 2011 er forældet.

Vi har lagt vægt på, at du den 17. december 2014 retter henvendelse til 
kommunen vedrørende beregningen af den nettoboligudgift, som den 
særlige støtte i perioden er beregnet på grundlag af.

Vi har videre lagt vægt på, at det ikke af sagens oplysninger ses, at du 
på et tidligere tidspunkt har rettet henvendelse til kommunen 
vedrørende beregningen af den særlige støtte.

Vi har tillige lagt vægt på, at der er tale om en fordring på penge, og at 
der ikke er særlige regler om forældelse i lov om aktiv socialpolitik. 

Endelig har vi lagt vægt på, at forældelsesfristen ikke kan suspenderes 
på grund af uvidenhed om det retlige grundlag for fordringen, herunder 
ukendskab til lovgivning og retspraksis. Vi henviser til vores 
principafgørelse 166-12.

Efter lov om forældelse af fordringer er loven gældende for fordringer på 
penge eller andre ydelser, med mindre andet følger af særlige 
bestemmelser om forældelse i anden lov.

Den almindelige forældelsesfrist er 3 år og regnes fra det tidligste 
tidspunkt, hvor fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, 
med mindre andet følger af andre bestemmelser.

Perioden fra den 17. december 2011 til den 2. februar 2015

Vi vurderer, at du kan være berettiget til yderligere særlig støtte i 
perioden fra den 17. december 2011 til den 2. februar 2015.



4

Vi vurderer videre, at der ikke i sagen foreligger tilstrækkelige 
oplysninger om din nettoboligudgift for perioden og din hidtidige 
nettoindtægt til, at det kan afgøres, med hvilket beløb du er berettiget til 
særlig støtte i perioden fra den 17. december 2011.

Kommunen skal således indhente oplysninger om din faktiske 
nettoboligudgift i perioden fra den 11. december 2011.

Kommunen skal videre indhente oplysninger om din hidtidige 
nettoindtægt.

Vi har lagt vægt på, at du tilflytter kommunen den 13. oktober 2011.

Vi har videre lagt vægt på, at du ansøger om særlig støtte den 18. 
oktober 2011.

Vi har desuden lagt vægt på, at det af sagens oplysninger fremgår, at 
kommunen ved afgørelse af den 1. november 2011 bevilger dig særlig 
støtte til høje boligudgifter.

Vi har videre lagt vægt på, at kommunen den d.2. februar 2015 træffer 
afgørelse om, at du ikke i oktober 2011 på eget initiativ har forøget dine 
boligudgifter.

Vi bemærker, at det ikke af sagens oplysninger fremgår, at kommunen i 
afgørelsen af den 1. november 2011 har bevilget dig særlig støtte, 
beregnet på nettoudgiften til din tidligere bolig.

Vi bemærker således, at der ikke i sagen er oplysninger om 
nettoudgiften til din tidligere bolig.

Vi bemærker endeligt, at Ankestyrelsen har anmodet kommunen om 
fremsendelse af afgørelse af den 1. november 2011 samt 
beregningsgrundlaget, herunder beregning af den nettoboligudgift som 
danner grundlag for beregningen af den bevilgede særlige støtte.

Vi har også lagt vægt på, at det af sagens oplysninger fremgår, at 
kommunen beregner din nettoboligudgift til at udgøre i alt 4.836 kr. pr. 
måned efter fradrag af boligstøtte.

Vi har således lagt vægt på, at kommunens beregning af din 
nettoboligudgift alene indeholder udgift til husleje samt udgiften til a 
conto varme.
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Vi har tillige lagt vægt på, at det af sagens oplysninger fremgår, at 
kommunen alene har bedt dig om dokumentation for udgift til husleje og 
varme i forbindelse med behandlingen af din ansøgning om særlig støtte.

Vi har lagt vægt på, at det af sagens oplysninger fremgår, at du i 
forbindelse med indgåelsen af lejekontrakten for boligen i Hellebo Park 1, 
skal indbetale i alt 23.020,01 kr. i depositum, husleje mv.

Vi har videre lagt vægt på, at det af sagens oplysninger fremgår, at din 
mor den 6. oktober 2011 har indbetalt 23.020,01 kr. direkte til din 
udlejer.

Vi har desuden lagt vægt på, at det af sagens oplysninger fremgår af din 
mail af den 4. oktober 2011 til din mor og John Knudsen, at du låner 
beløbet af din mor og John Knudsen, og at lånet tilbagebetales med 
afdrag på mellem 500 kr. og 1000 kr. pr. måned fra den 1. januar 2012.

Endelig har vi lagt vægt på, at det af sagens oplysninger fremgår, at du 
den 31. december 2011 har betalt 750 kr. til John Knudsen og 
efterfølgende i perioden fra den 1. januar 2012 til den 27. februar 2015 
har betalt 500 kr. pr måned til John Knudsen.

På denne baggrund finder vi det tilstrækkeligt godtgjort, at du har 
optaget et privat lån til dækning af dit boligindskud i lejligheden i Hellebo 
Park.

Vi finder det endvidere tilstrækkelig godtgjort, at din udgift på 500 kr. 
pr, måned i perioden udgør afdrag på forfalden gæld.

Efter reglerne kan der ydes særlig støtte til personer, der har været ude 
for ændringer i deres forhold, og som er særlig vanskeligt stillet grundet 
høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde.

Der kan som udgangspunkt ydes særlig støtte til høje boligudgifter, når 
nettoboligudgiften overstiger det fastsatte grænsebeløb, der i 2011, 
2012, 2013, 2014 og 2015 udgør henholdsvis 2.600, 2.700, 2.750, 
2.800 og 2.850 kr. pr. måned for personer, der ikke har forsørgelsespligt 
for børn under 18 år.

Ved beregningen af nettoudgiften for lejere medregnes efter reglerne
huslejen efter fradrag af tilskud efter boliglovgivningen samt
udgifter til vand, varme, gas, el, ydelser vedrørende boligindskudslån og 
lignende løbende udgifter, der har tilknytning til boligen. Udgifter til 
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fællesantenneanlæg mv. medregnes dog kun i det omfang, der er 
knyttet en ufravigelig pligt til boligen til at afholde udgiften.

Det fremgår således af bekendtgørelsens bestemmelse, at udgifter 
vedrørende boligindskudslån medtages i beregningen af 
nettoboligudgiften.

Det fremgår ikke af bekendtgørelsens ordlyd, at udgift til afdrag på 
boligindskudslån er afgrænset til alene at omfatte afdrag på 
boligindskudslån bevilget i henhold til boligstøttelovens regler.

Det fremgår tillige alene af forarbejderne til lov nr.938 af den 23. 
december 1986, om ændring af bistandsloven, hvor bestemmelsen om et 
særligt boligtillæg først indføres, at ydelser i forbindelse med 
boligindskudslån indgår i beregningen af nettoboligudgiften.

Af vejledningen til aktivlovens bestemmelser om tilbagebetalings af 
modtaget særlig støtte fremgår det, at ”hjælp til boligindskud, eller hvad 
der kan ligestilles hermed”, er mod tilbagebetalingspligt.

Hvor der er dokumenteret en udgift til afdrag på forfalden gæld i 
forbindelse med et boligindskudslån, kan denne udgift derfor indgå i 
beregningen af nettoboligudgiften.

Efter reglerne må den beregnede støtte sammen med ansøgers øvrige 
nettoindtægter ikke overstige 90 procent af ansøgerens hidtidige 
nettoindtægter. 

Ved de hidtidige nettoindtægter forstås indtægten i den seneste
kalendermåned før den ændring, der førte til behovet for hjælp,
indtrådte. Hvis dette beløb ikke i det enkelte tilfælde er et rimeligt udtryk 
for ansøgerens indtjeningsevne, anvendes i stedet for den 
gennemsnitlige indtægt i de seneste tre kalendermåneder.

Vi bemærker, at kommunen skal tage udgangspunkt i den oprindelige 
sociale begivenhed. 

Det er ikke en betingelse, at der fra dette tidspunkt rent faktisk er ydet 
hjælp til forsørgelse. Det betyder, at den oprindelige sociale begivenhed 
og dermed den hidtidige indtægt, der skal lægges til grund, kan ligge 
forud for din overgang til kontanthjælp, f.eks. forud for en periode på 
sygedagpenge.
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Overgangen til sygedagpenge kan udgøre en sådan ændring i en persons 
forhold. Det er således ikke en forudsætning for at modtage særlig støtte 
efter aktivlovens § 34, at personen modtager kontanthjælp. Vi henviser 
til vores principafgørelse 133-11. 

Kommunen skal derfor indhente oplysninger om den indtægt, du havde 
forud for den ændring af dine forhold, der førte til behov for hjælp 
indtrådte.

Ved opslag i det elektroniske indkomstregister kan kommunen indhente 
oplysninger om hidtidigt indtægtsniveau fra 1. januar 2008 og frem.

Kommunen har ansvaret for, at sager, der behandles efter
denne lov, er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at der kan træffes 
afgørelse. Kommunen kan anmode personer, der søger om eller får 
hjælp, om at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige 
for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til.

Det betyder, at du overfor kommunen skal medvirke til at oplyse om 
eller dokumentere en hidtidig indtægt forud for ændringerne i dine 
forhold, hvis det bliver nødvendigt i forbindelse med kommunens 
fornyede behandling af din sag.

Efter reglerne er personer, der ikke har forsørgelsespligt over for børn 
under 18 år, dog uafhængigt af tidligere indtægter berettiget til at 
modtage den støtte, der kan beregnes, i det omfang denne støtte ikke 
sammen med personens øvrige nettoindtægter, herunder kontanthjælp, 
overstiger den nettoindtægt, der svare til det beløb, som en person, der 
er fyldt 30 år og har forsørgelsespligt over for børn, har ret til efter 
aktivlovens bestemmelser om kontanthjælp.
§ 6, stk.3.

Hvis du har fået udbetalt uddannelseshjælp, kontanthjælp eller særlig 
støtte i en sammenhængende periode på mere end tre måneder inden 
for de sidste 18 måneder, kan den særlige støtte sammen med dine 
øvrige nettoindtægter ikke overstige den nettoindtægt, som du ville 
have, hvis du modtog højeste dagpengebeløb efter lov om 
arbejdsløshedsforsikring mv.
Efter reglerne er den særlige støtte, der modtages efter aktivlovens § 34 til 
dækning af udgifter til afdrag på boligindskudslån, tilbagebetalingspligtig. 

Efter reglerne har en person, der har modtaget hjælp til boligindskud med 
tilbagebetalingspligt, pligt til at oplyse kommunen om udbetaling af 
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boligindskud, eller hvad der kan ligestilles hermed i forbindelse med 
opsigelse af lejemålet, fraflytning eller lignende.

Vi bemærker, at der efter aktivlovens regler ikke skal ske fradrag i 
hjælpen for efterbetalte offentlige ydelser.

Hjemvisning af sagen betyder, at sagen er afsluttet hos os og sendt til 
fornyet behandling og afgørelse i kommunen. Du kan klage over 
kommunens afgørelse efter de almindelige klageregler, dvs. ved at rette 
henvendelse inden for 4 uger.

Vi bemærker, at vores afgørelse er endelig, og den kan derfor ikke 
indbringes for anden administrativ myndighed.

Bemærkninger til kommunen

Det fremgår af retssikkerhedsloven, at kommunen har ansvaret for at 
sager, der behandles efter denne lov, er oplyst i tilstrækkelig omfang til 
at der kan træffes afgørelse.

Kommunen er tillige forpligtet til at ændre en allerede truffet afgørelse, 
hvis kommunen efterfølgende bliver vidende om, at afgørelsen er truffet 
på et materielt forkert grundlag.

Vi skal bemærke, at kommunen, inden der modtages dokumentation for 
den faktiske nettoboligudgift, er berettiget til at træffe afgørelse på det 
foreliggende grundlag.

Kommunens er dog forpligtet til at træffe en materielt korrekt afgørelse, 
når de modtager den manglende dokumentation.

Bemærkninger til klagen 

Du har oplyst, at du berettiget til særlig støtte beregnet på grundlag af 
din faktiske nettoboligudgift fra tidspunktet for din ansøgning.

Du har videre oplyst, at kommunen i beregningen af den særlige støtte 
alene har indeholdt husleje samt a conto varmeudgift.

Du har desuden oplyst, at kommunen i beregningen af din 
nettoboligudgift ikke har indeholdt dine faktiske udgifter til varme og el. 
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Du har således oplyst, at din udgift til a conto varme øges i perioden.

Du har således oplyst, at du i perioden har haft udgift til efterregulering 
af varme.

Efter reglerne er det den faktiske nettoudgift, der indgår i beregningen af 
nettoboligudgiften.

Ved efterregulering af forbrugsudgifter, herunder varmeudgifter, 
foretages reguleringen i den måneds udbetaling af særlig støtte, hvor 
efterbetalingen er forfalden til betaling.

Det følger således af vejledningen til aktivloven, at hvor der sker en 
efterregulering af forbrugsudgifter, herunder varme og el udgifter, 
medregnes reguleringen i den måned, hvor reguleringen effektueres.

Det betyder, at såfremt reguleringen medfører en tilbagebetaling af et 
tidligere indbetalt a conto beløb, reduceres forbrugsudgiften for den 
pågældende måned med samme beløb.

Tilsvarende forhøjes forbrugsudgiften i den måned, hvor der grundet 
efterregulering skal indbetales et højere beløb.

Du har videre oplyst, at din nettoboligudgift i perioden fra den 13. 
oktober 2011 til den 27. februar 2015 indeholder udgiften til afdrag på 
privat boligindskudslån.

Vi henviser i øvrigt til begrundelsen for afgørelsen og bemærkninger til 
kommunen.

Retsregler

Vi har truffet afgørelse efter lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), nr. 
455 af den 10. juni 1997, som senest er bekendtgjort i 
lovbekendtgørelse nr. 806 af den1. juli 2015, § 34, stk. 1, stk. 2 og stk. 
6, om særlig støtte.

”§ 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 §§ 22-25 få en særlig støtte. 
Stk. 2. Inden kommunen giver støtte, skal det undersøges, om der kan 
skaffes en rimelig, billigere bolig.” 



10

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

Vi har videre truffet afgørelse efter Beskæftigelsesministeriets 
bekendtgørelse om særlig støtte efter aktivlovens § 34, nr. 1004 af den 
30. august 2015, § 4, stk.1 og stk. 3, om nettoboligudgiften, § 5, 
stk.1,og stk. 3, om beregningen af den særlige støtte, § 6, stk.1 og stk.3 
samt § 7, stk.1, om den maksimale støtte.

”§ 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 mv. dog kun medregnes i det omfang, der til boligen 
er knyttet en ufravigelig pligt til at afholde sådanne udgifter.”

”§ 5.  Støtten ydes som et skattefrit beløb, der som udgangspunkt svarer 
til det beløb, hvormed den pågældendes nettoboligudgift overstiger det 
grænsebeløb, der kan fastsættes efter § 3, jf. dog §§ 6 og 7. Til et 
ægtepar eller et samlevende par, hvor begge ægtefæller eller samlevere 
er berettigede til støtte, udgør støtten som udgangspunkt det beløb, 
hvormed hver af ægtefællernes eller samlevernes andele af 
nettoboligudgiften overstiger den pågældende ægtefælles eller samlevers 
grænsebeløb.”
 
”Stk. 3. Hvis en støtteberettiget, der har en rimelig bolig, på eget 
initiativ forøger sine boligudgifter, fx ved at flytte til en anden bolig, 
medtages den forøgede boligudgift ikke ved beregning af støtten efter 
stk. 1.”

”§ 6.  Den beregnede støtte efter § 5 kan sammen med ansøgerens 
øvrige nettoindtægter, herunder integrationsydelse, uddannelseshjælp 
eller kontanthjælp efter lovens §§ 22-25, ikke overstige 90 pct. af 
ansøgerens hidtidige nettoindtægter. Ved de hidtidige nettoindtægter 
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forstås indtægten i den seneste kalendermåned før den ændring, der 
førte til behov for hjælp, indtrådte. Hvis dette beløb ikke i det enkelte 
tilfælde er et rimeligt udtryk for ansøgerens indtjeningsevne, anvendes i 
stedet den gennemsnitlige indtægt i de seneste tre kalendermåneder. I 
det omfang, den beregnede støtte efter § 5 overstiger grænsen efter 1. 
pkt., nedsættes støtten efter lovens § 34 i overensstemmelse hermed.”
 
”Stk. 3. Personer, der ikke har forsørgelsespligt over for børn, er dog 
uafhængigt af tidligere indtægter berettiget til at modtage den støtte, 
der kan beregnes efter § 5, i det omfang denne støtte ikke sammen med 
ansøgerens øvrige nettoindtægter, herunder uddannelseshjælp eller 
kontanthjælp efter lovens §§ 23, 24 og 25, overstiger den nettoindtægt, 
der svarer til det beløb, som en person, der er fyldt 30 år og har 
forsørgelsespligt over for børn, har ret til efter lovens § 25, stk. 2, nr. 1.”

”§ 7.  Såfremt der er udbetalt uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter 
lovens §§ 23, 24 og 25 eller § 34 i en sammenhængende periode på 3 
måneder inden for de sidste 18 måneder, kan støtten efter § 34 
sammenlagt med den pågældendes øvrige nettoindtægter ikke overstige 
den nettoindtægt, som den pågældende ville have ved en bruttoindtægt, 
der svarer til højeste dagpengebeløb efter § 47 i lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v. Den beregnede støtte efter §§ 5 og 6 
nedsættes i overensstemmelse hermed.”

Vi har videre truffet afgørelse efter lov om forældelse af fordringer 
(forældelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1063 af 28. august 2013, § 
1, om lovens område, § 2, om beregning af forældelsesfristen og § 3, 
stk. 1 og stk. 2, om forældelsesfrist.

”§ 1. Fordringer på penge eller andre ydelser forældes efter reglerne i 
denne lov, medmindre andet følger af særlige bestemmelser om 
forældelse i anden lov.

§ 2. Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket 
fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, medmindre 
andet følger af andre bestemmelser.”

”§ 3. Forældelsesfristen er 3 år, medmindre andet følger af andre 
bestemmelser.
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Stk. 2. Var fordringshaveren ubekendt med fordringen eller skyldneren, 
regnes forældelsesfristen i stk. 1 først fra den dag, da fordringshaveren 
fik eller burde have fået kendskab hertil.”

Vi henviser til lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), nr. 455 af den 10. 
juni 1997, som senest er bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 806 af 
den1. juli 2015, § 14, stk. 1 og stk. 3, om formue og § 92, stk.1, stk. 3 
og stk.4, om særlig støtte med tilbagebetalingspligt.

”§ 14. Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har 
formue, som kan dække det økonomiske behov. 1. pkt. finder 
tilsvarende anvendelse i forhold til en ansøger og dennes samlever, jf. 
§§ 2 a og 2 b. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr., for 
ægtefæller eller samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b, 20.000 kr.

”Stk. 3. Der ses endvidere bort fra formue i form af efterbetaling af 
offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser som 
følge af afgørelse eller dom. Det beløb, der ses bort fra, udgør 
differencen mellem den ydelse, der er udbetalt for perioden, og den 
retmæssige ydelse for perioden. Der ses bort fra efterbetalingen i 2 år 
efter udbetalingstidspunktet.”

”§ 92. Den, der modtager særlig støtte efter § 34 til dækning af udgifter 
til renter og afdrag vedrørende ejerboliger og andelsboliger, skal 
tilbagebetale hjælpen. Det samme gælder for den, der modtager hjælp 
til boligindskud, eller hvad der kan ligestilles hermed. 

Stk. 3. Socialministeren fastsætter regler om tilbagebetaling efter stk. 1, 
1. pkt. 

Stk. 4. En person, der har modtaget hjælp til boligindskud med 
tilbagebetalingspligt efter stk. 1, 2 pkt., har pligt til at oplyse kommunen 
om udbetaling af boligindskud, eller hvad der kan ligestilles hermed, i 
forbindelse med opsigelse af lejemålet, fraflytning eller lignende.”

Vi henviser desuden til lov om retssikkerhed og administration på det 
sociale område (Retssikkerhedsloven), lov nr. 453 af 10. juni 1997, som 
er bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1052 af 8. september 2015, § 
10, om sagens oplysning.

”§ 10. Myndigheden har ansvaret for, at sager, der behandles efter
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denne lov, er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at myndigheden kan 
træffe afgørelse.

Vi henviser desuden til vejledning om satser m.v. 2011, nr. 9679 af 15. 
december 2010 (HISTORISK)

”Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift    
Ikke-forsørgere Lov § 34, stk. 59) Kr. mdl. 2.600”
”Samlet indtægtsgrænse efter 3 måneder Lov § 34, stk. 59) Kr. mdl. 16.597”

Vi henviser også til vejledning om satser mv. 2012, nr. 9115 af den 12. 
marts 2012 (HISTORISK)

”Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift    
Ikke-forsørgere Lov § 34, stk. 59) Kr. mdl. 2.700”
”Samlet indtægtsgrænse efter 3 måneder Lov § 34, stk. 59) Kr. mdl. 17.073”

Vi henviser videre til vejledning om satser mv. 2013, nr. 9625 af den 12. 
december 2012 (HISTORISK).

”Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift    
Ikke-forsørgere Lov § 34, stk. 59) Kr. mdl. 2.750”
”Samlet indtægtsgrænse efter 3 måneder Lov § 34, stk. 59) Kr. mdl. 17.355”

Vi henviser også til vejledning om satser m.v. 2014, nr. 9658 af den 19. 
november 2013 (HISTORISK)

”Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift    
Ikke-forsørgere Lov § 34, stk. 59) Kr. mdl. 2.800”
”Samlet indtægtsgrænse efter 3 måneder Lov § 34, stk. 59) Kr. mdl. 17.658”

Vi henviser tillige til vejledning om satser m.v. 2015, nr. 10915 af den 
23. oktober 2015 (HISTORISK)
”Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift    
Ikke-forsørgere Lov § 34, stk. 59) Kr. mdl. 2.850”
”Samlet indtægtsgrænse efter 3 måneder Lov § 34, stk. 59) Kr. mdl. 17.918”
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Vi henviser endvidere til Socialministeriets vejledning om lov om aktiv 
socialpolitik, nr. 39 af den 5. marts 1998, pkt. 109, om boligudgifter, 
pkt. 109, om månedlige udgifter, 432, om tilbagebetaling af hjælp til 
renter og afdrag vedr. ejerbolig og andelsboliger samt boligindskud, pkt. 
432, pkt. 433, om kommunens orientering om tilbagebetalingspligten.

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

”Pkt. 111. I forbindelse med beregningen af det månedlige beløb til 
varmeudgifterne bør der tages udgangspunkt i f.eks. den endelige 
opgørelse af det foregående års udgifter til varme. Hvis der skal ydes 
hjælp til efterbetaling af varme eller elektricitet - eller der sker en 
tilbagebetaling - skal denne regulering indregnes i den nettoboligudgift, 
der ligger til grund for beregning af støtten efter § 34, for den måned, 
hvor reguleringen forfalder til betaling/udbetales. Såfremt der på grund 
af reglerne om indtægtsloft og dagpengeloft ikke kan ydes fuld hjælp til 
en efterbetaling, er det ikke udelukket, at kommunen efter en konkret 
vurdering kan yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter efter § 
81.”

”Pkt.432. Den, der modtager særlig støtte efter § 34 til dækning af 
renter og afdrag vedr. ejerbolig og andelsboliger, skal efter § 92, stk. 1, 
tilbagebetale hjælpen. Det samme gælder for personer, som modtager 
hjælp til boligindskud, eller hvad der kan ligestilles hermed. 

Ubetinget pligt
Det er præciseret, at modtageren altid har pligt til at tilbagebetale 
hjælpen.”

Pkt.433. Kommunen bør senest ved udbetaling af hjælpen orientere 
modtageren om, at hjælpen skal betales tilbage.”

Endelig henviser vi til lovforslag 53, af den 17. december 1986, 
bemærkninger til § 37, stk.3, om boligtillæg.

”Efter forslaget skal boligtillægget dække ansøgerens faktiske udgift 
vedrørende boligen. …”

Retsreglernes fulde ordlyd finder du på www.retsinformation.dk
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Ankestyrelsen har truffet en eller flere principafgørelser, der har 
vejledende betydning for din sag. Du kan finde Ankestyrelsens afgørelser 
på styrelsens hjemmeside: www.ast.dk

Ankestyrelsens principafgørelse 133-11, hvoraf det fremgår, at overgang 
til sygedagpenge kan udgøre en social begivenhed omfattet af 
aktivlovens § 11.

Ankestyrelsens principafgørelse 166- 12, der fastslår, at ret til særlig 
støtte efter aktivloven er omfattet af den almindelige 3-årige 
forældelsesfrist i forældelsesloven

Kopi er sendt til:

Helsingør Kommune, Stengade 59, Rådhuset, 3000 Helsingør
Advokatfirmaet Poul Schmith, Kammeradvokaten I/S, Vester 
Farimagsgade 23, 1606 København V
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