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Partshøring om efterbetaling af hjælp til høje boligudgifter  

Ankestyrelsen har i sin afgørelse fra den 29. oktober 2015 afgjort, at kommunen 
skal behandle din sag igen. 
Helsingør kommune har gennemgået din sag om efterbetaling af særlig støtte 
tilbage fra 2011. Helsingør kommune påtænker på den baggrund, at træffe ny 
afgørelse om hjælp til høje boligudgifter med tilbagevirkende kraft fra den 17. 
december 2011 til november 2015. 
 
Påtænkt afgørelse 
Helsingør kommune påtænker, at efterbetale hjælp til høje boligudgifter fra den 
17-12-2011 – 31-10-2015 i alt kr. kr. 40.860,95 
Helsingør kommune påtænker, at kræve den hjælp, der vedrører afdrag på bolig-
lån på kr. 19.225, tilbagebetalt. 
 
Begrundelse 
Ankestyrelsen er af den opfattelse, at Helsingør kommune, ved din ansøgning om 
hjælp til særlig støtte i 2011 ikke har sikret, at dine boligudgifter var fuldt oplyst. 
Gennemgang af sagen viser, at der ved din ansøgning om kontanthjælp i 2011 
var mangelfulde oplysninger. Helsingør kommune traf derfor i 2011 afgørelse om 
særlig støtte på det foreliggende grundlag. Dette blev ikke meddelt dig skriftligt.  
Helsingør kommune har derfor ved genbehandlingen, valgt at lade samtlige de 
oplysninger om dine boligudgifter, du efterfølgende har oplyst os om, indgå i be-
regning af særlig støtte siden december 2011 og til i dag. 
Ankestyrelsen er desuden af den opfattelse, at afdrag på privat optaget lån til 
boligindskud skal indgå i opgørelsen af boligudgifter, såfremt det kan dokumen-
teres, at lånet er optaget med dette formål. Ankestyrelsen har afgjort, at du har 
dokumenteret, at det privat optagede lån er optaget med det formål at betale 
indskuddet på din lejlighed i 2011. Disse afdrag på boliglån indgår derfor i dine 
boligudgifter ved beregning af den særlige støtte fra december 2011 til novem-
ber til marts 2015. 
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Til grund for beregning af særlig støtte har vi lagt følgende: 
 
Boligudgifter i 2011 
Husleje  kr. 5000,00 
Varme   kr. 650,00 
El   kr. 500,00 
Beboerrepræsentation  kr. 12,00 
Afdrag på lån kr. 750,00 
- Boligsikring kr. 813,00 
I alt   kr. 6.099,00 
Udbetalt særlig støtte i perioden  
fra den 17.12.11 til den 31.12.11 kr. 1.0645,66 
Beregnet særlig støtte for 2011 kr. 1.687,25 
 
Til efterbetaling   kr. 680,80 
 
 
Boligudgifter i 2012 
Husleje   kr. 5000,00 
Varme   kr. 650,00 
El   kr. 520,56 (Årsforbr. 6.246,68 kr. delt med 12. jf. års-
afr. 2012) 
Beboerrepræsentation  kr. 12,00 
Afdrag på lån kr. 500,00 (ikke i november) 
- Boligsikring  kr. 815,00 
I alt   kr. 5.867,56 
Boligudgift i alt i 2012    = kr. 69.910,72 
Grænsebeløb, 2.700 kr. x 12 mdr.   = kr. 32.400,00 
Beregnet særlig støtte, 69.910,72 kr. - 32.400 kr. = kr. 37.510,00 
Udbetalt særlig støtte i 2012  = kr. 25.632,00 
 
Til efterbetaling kr. 37.510,00 kr. - kr. 25.632 = kr. 12.256,72 
 
 
 

Boligudgifter i 2013 
Husleje   kr. 5000,00 
Varme   kr. 720,00 
El   kr. 482,16 (Årsforbr. 5.786 kr. delt med 12. jf. års-
afregningen 2013) 
Beboerrepræsentation  kr. 17,50 
Afdrag på lån kr. 500,00  
- Boligsikring  kr. 817,00 
I alt   kr. 5.902,66 
Boligudgift i alt i 2013    = kr. 70.831,92 
Grænsebeløb, 2.750 kr. x 12 mdr.   = kr. 33.000,00 
Beregnet særlig støtte 70.831,92 kr. - 33.000 kr. = kr. 37.831,92 
Udbetalt særlig støtte i 2013  = kr. 23.808,00 
 
Til efterbetaling kr. 37.831,92 - kr. 25.632,00  = kr. 14.023,92 
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Boligudgifter i 2014 
Husleje   kr. 5000,00 
Varme   kr. 846 
El   kr. 498,41 (Årsforbrug delt med 12. jf. årsafregningen) 
Beboerrepræsentation  kr. 22,50 
Afdrag på lån kr. 500,00  
- Boligsikring  kr. 819,00 
I alt   kr. 6047,91 
Boligudgift i alt i 2014    = kr. 72.569,40 
Grænsebeløb, 2.800 kr. x 12 mdr.   = kr. 33.600,00 
Beregnet særlig støtte, kr. 72.569,40 – 33.600 kr.  = kr. 38.969,40 
Udbetalt særlig støtte i 2014  = kr. 24.160,00 
 
Til efterbetaling kr. 38.969,40 - kr. 24.160,00 = kr. 14.809,40 
 
 
 

Boligudgifter i 2015 
Husleje   kr. 5000,00 
Varme   kr. 900 
El   kr. 428,48 (aconto 1.285,44/3 jf. årsopgørelsen 2014) 
Beboerrepræsentation  kr. 22,50 
Afdrag på lån kr. 500,00 til marts 2015 
- Boligsikring  kr. 821,00 
I alt   kr. 6.029,98 til marts 2015 herefter 
  kr. 5.529,98 
Boligudgift i alt i 2015    = kr. 60.862,92 
Grænsebeløb (2.850 kr. x 11 mdr.)   = kr. 31.350,00 
Beregnet særlig støtte, kr. 60.862,92 – kr. 31.350  = kr. 29.512,92 
Udbetalt særlig støtte i 2015  = kr. 30.422,81 
 
For meget udbetalt særlig støtte  
kr. 30.422,81 - kr. 29.512,92  = kr. 909,89 
 
 
I alt til efterbetaling  
680,80 kr. + 12.256,72 kr. + 14.023,92 kr. + 14.809,40 kr. – 909,89 kr. = kr. 
40.860,95 
 

Vedrørende tilbagebetaling af særlig støtte vedr. afdrag på boliglån 
Vi påtænker at træffe afgørelse om tilbagebetaling af den særlige støtte, der 
vedrører dit boliglån på i alt 19.225,00 kr. 
Tilbagebetalingskravet vil blive sendt til Opkrævningen i Helsingør kommune, 
hvorfra du vil høre nærmere. 
 

Begrundelse 
Du har fået hjælp til betaling af afdrag på boligindskudslån i perioden 2011 til 
2015 på kr. 19.225. Den særlige støtte, der vedrører boligindskudslån skal efter 
reglerne betales tilbage.  
 
Lovgivningen i din sag 

Den særlige støtte er beregnet efter reglerne i Lov om aktiv socialpolitik § 34 og 
Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik. Lovregler-
ne kan ses på www.retsinformation.dk. Vælg simpel søgning og skriv: BEK nr. 
1004 af 30/08/2015 i søgefeltet. 
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Reglerne om tilbagebetaling af den del af den særlige støtte, der går til betaling 
af afdrag på boligindskudslån skal tilbagebetales efter  reglerne i Lov om aktiv 
socialpolitik § 92. Lovreglen kan ses på www.retsinformation.dk. 
 
Om tidligere indtægtsniveau 
Dit tidligere indtægtsniveau efter skat er så højt, at den særlige støtte + kon-
tanthjælp netto ikke overstiger 90% af dette niveau. Beregningen af den særlige 
støtte bliver derfor ikke reduceret, når den særlige støtte er modtaget i 3 måne-
der. 
Reglen om tidligere indtægtsniveau fremgår af bekendtgørelsen til særlig støtte § 
6. Se vedlagte lovhenvisning. 
 
Om dagpengeloft 

Den særlige støtte + din kontanthjælp efter skat overstiger ikke dagpengeloftet i 
perioden december 2011 til november 2015. Den særlige støtte er derfor ikke 
reduceret i perioden på grund af denne regel. Reglen om dagpengeloftet fremgår 
af bekendtgørelsen til særlig støtte § 7. Se vedlagte lovhenvisning. 
 
Vedrørende morarenter 

Du har i den henvendelse til kommunen den 3.11.2015 oplyst, at du forventer 
morarenter af den efterbetaling vi kommer frem til, at du skal have i særlig støt-
te. 
Vi finder ikke grundlag for at beregne morarenter.  
Vi lægger til grund, at Renteloven gælder for pengekrav på formuerettens områ-
de. 
Cirkulæret om morarenter ved forsinket betaling af løn, pension mv. gælder for 
lønudbetalinger eller udbetalinger, som kan ligestilles med dette. 
Ydelser, som udbetales efter Aktivloven, er ikke omfattet heraf, hvorfor der ikke 
løber morarenter på efterbetalinger. 
I forhold til øvrige krav, som kan betragtes som erstatningskrav, må Helsingør 
Kommune afvise, at der foreligger noget ansvarsgrundlag. 
 
Hvis du har bemærkninger eller nye oplysninger  
Hvis du har bemærkninger til de oplysninger, vi lægger til grund for beregningen 
af den særlige støtte og efterbetalingen, skal du kontaktes os inden 19-11-2015 
Vi vil herefter træffe den endelige afgørelse om efterbetaling og tilbagebetaling 
af særlig støtte. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Dorte Lingren Pedersen 


