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Resultat af genvurderingen 

Vi har genvurderet afgørelsen om efterbetaling af § 34, særlig støtte, fra den 19-11-2015. 

Vi fastholder afgørelsen om ikke at udbetale morarenter. Vi henviser til begrundelsen i af-

gørelsen fra den 19-11-2015. 

Vi har foretaget en ny beregning af § 34 støtte fra 2011 til 2015, der viser at du skal have en 

regulering på kr. 41.888,82. Vi har den 24-11-2015 udbetalt 40.860,95. Det resterende be-

løb på kr. 1.027,87 udbetales til din NemKonto. 

Begrundelse 

Vi vedlægger en oversigt der viser, hvordan vi er kommet frem til beløbene år for år. Over-

sigten følger den opstilling, du selv har anvendt i det regneark du har medsendt i din klage. 

Vi skal gøre opmærksom på, at årsagen til, at der er forskel på de beløb vi er kommet frem 

til i afgørelsen fra den 19. november og i denne nye beregning, bl.a. skyldes, at vi i første 

omgang ikke havde medtaget den ekstra varmeregning du modtog til betaling i juni 2014 på 

kr. 2.207,52. 

Desuden havde vi ikke konsekvent medtaget reguleringer i varme- og el-udgifterne i de år 

og måneder, hvori reguleringerne udbetales eller opkræves. Denne fejl bevirkede, at efter-

betaling af varme eller el ikke fik korrekt indflydelse på beregning af § 34 hjælpen.  Se af-

snittet om nedsættelse af § 34 støtte på grund af dagpengeloft. 

I 2011 har vi valgt at beregne § 34 for hele måneden. 

 

Vedrørende nedsættelse af § 34 støtte på grund af dagpengeloft 

I april og juni 2013 og 2014 får du ekstra el- og varmeudgifter, som bevirker, at § 34 bereg-

ningen + din netto kontanthjælp rammer det såkaldte dagpengeloft.  

Dagpengeloftsreglen fremgår af Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv 

socialpolitik nr. 1004, § 7. 
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Fra bekendtgørelsen:  

§ 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 overens-

stemmelse hermed. 

Beregningerne for de 3 måneder, hvor § 34 beregningen bliver ramt af dagpengeloftet 

fremgår af næste side.  
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Dagpengeloftet i april 2013 

Vi har anvendt skatteprocent 44 og et månedligt fradrag på kr. 3.914. Kontanthjælpssats  

kr. 10.500. 

Dagpengesats    kr. 17.175,00  

Beregnet skat    kr.  -5.831,00  

Dagpengeloft   kr.  11.344,00  

 

§34 nedsættelse pga. loft  

Rådighedsbeløb    kr. 7.556,00  

Reduceret særlig støtte   kr. 4.086,54  

Rådighedsbeløb incl. særlig støtte  kr. 11.642,54  

Loft for perioden    kr. -11.344,00  

Nedsættelse pga. dagpengeloft  kr. 298,54  

 

Dagpengeloftet i juni 2013 

Vi har anvendt skatteprocent 44 og et månedligt fradrag på kr. 3.914. Kontanthjælpssats  

kr. 10.500. 

 

Dagpengesats    kr.  17.175,00  

Beregnet skat   kr. -5.831,00  

Dagpengeloft   kr. 11.344,00  

§34 nedsættelse pga. loft  

Rådighedsbeløb   kr.  7.556,00  

Reduceret særlig støtte   kr.  4.577,92  

Rådighedsbeløb incl. særlig støtte  kr. 12.133,92  

Loft for perioden   kr. -11.344,00  

Nedsættelse pga. dagpengeloft  kr.  789,92  

 

Dagpengeloftet i juni 2014 

Vi har anvendt skatteprocent 44 og et månedligt fradrag på kr. 3.923. Kontanthjælpssats  

kr. 10.689.  

 

Dagpengesats  Kr. 17.478,00 

Beregnet skat  Kr. -5.968,00 

Dagpengeloft  Kr. 11.510,00 

§34 nedsættelse pga. loft  

Rådighedsbeløb  Kr. 7.658,00 

Reduceret særlig støtte  Kr. 5.378,97 

Rådighedsbeløb incl. særlig støtte Kr. 13.036,97 

Loft for perioden  Kr. -11.510,00 

Nedsættelse pga. dagpengeloft Kr. 1.526,97 
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Konklusion 

Vores samlede konklusion fremgår af nedenstående skema. 

  2011 2012 2013 2014 2015 I alt 

Beregnet 3.499,00 36.612,40 39.458,80 38.316,13 30.032,80  

Udbetalt 2.080,00 25.632,00 23.808,00 24.160,00 30.350,31  

Forskel 1.419,00 10.980,40 15.650,80 14.156,13 -317,51 41.888,82 

Regulering udbetalt den 

24.11.15 

        
40.860,95 

 

Vi udbetaler kr. 1.027,87 til din NemKonto. 

Bemærkninger til din klage 

Du anmoder i din klage om at få ’lønsedler’ for 2011-2014 med henblik på at kontrollere 

udbetalingerne af § 34 i de forskellige år. Vi vedlægger udskrifter af udbetalingstotaler fra 

vores beregnings- og udbetalingssystem for 2011-2015, hvor udbetaling af § 34 fremgår. 

Linjen:  Ej skattepligtig ydelser indeholder den udbetalte særlige støtte i året.  

Vi gør opmærksom på, at du i 2014 har modtaget  skattefrit beløb på kr. 867,69 som ikke 

vedrører § 34, særlig støtte. Dette beløb skal fratrækkes. 

Du oplyser i din klage, at du mener at skulle have kr. 43.765,23 i efterregulering af § 34 

hjælp.  

Vores beregninger viser, at efterbetalingen skal være på kr. 41.888,82.  

Vi sender spørgsmålet om beregning af efterbetalingen og morarenter til vurdering i Anke-

styrelsen, hvorfra du vil høre nærmere. 

 

Venlig hilsen 

 

 

DLP-Kontanthjælpsteamet 

 

 

 

 

 


