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Afgørelse i din sag om renter og advokatsalær i forbindelse med 
efterbetaling af særlig støtte.

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i din sag om klage over Helsingør 
Kommunes afgørelse truffet den 19. november 2015.

Resultatet er:

• Du har ikke efter aktivloven ret til dækning af dine 
advokatomkostninger.

Det betyder, at vi er enige i kommunens afgørelse, som vi stadfæster. 

Vi bemærker, at Ankestyrelsens 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.

Venlig hilsen

Inger Quackenbush
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Begrundelsen for afgørelsen

Godtgørelse for advokatomkostninger
Vi vurderer, at du ikke efter aktivloven har ret til godtgørelse af dine 
omkostninger i forbindelse med din klage- og retssag.

Vi har lagt vægt på, at du anmoder om godtgørelse for dine 
omkostninger i forbindelse med din klagesag over kommunens afgørelse 
om særlig støtte.

Vi har videre lagt vægt på, at du endvidere anmoder om godtgørelse for 
dine omkostninger i forbindelse med den anlagte sag mod Ankestyrelsen 
ved Retten i Helsingør.

Vi bemærker, at Retten i Helsingør ved dommen af den 14. januar 2016 
har behandlet spørgsmålet om tilkendelse af sagsomkostninger.

Vi bemærker således, at Ankestyrelsen den 14. januar 2016 af Retten i 
Helsingør bliver pålagt at betale dig 500 kr. i sagsomkostninger, 
svarende til din udgift til retsafgift.

Der er i aktivloven ikke hjemmel til at udbetale godtgørelse af 
omkostninger i forbindelse med en klagesag.

Det følger af legalitetsprincippet, at enhver forvaltningsmæssig afgørelse 
skal have hjemmel i lov eller rets grundsætning.

Udbetaling af morarenter.
Vi anser dette klagepunkt som bortfaldet.

Vi har lagt vægt på, at du den 14, marts 2016 har fremsendt Helsingør 
Kommunes afgørelse af den 4. marts 2016, hvoraf det fremgår, at 
kommunen har truffet afgørelse om at udbetale morarenter af 
efterbetalingen i henhold til din opgørelse af kravet.

Vi har videre lagt vægt på, at du ligeledes fremsender din mail til Retten 
i Helsingør af den 14. marts 2016, hvoraf det fremgår, at du ophæver 
sagen vedrørende forrentning af efterbetalingen.

Bemærkninger til klagen 
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Du har i din klage oplyst, at kommunen skal dække dine omkostninger i 
forbindelse med din klagesag over særlig støtte.

Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen.

Retsregler

Vi har truffet afgørelse efter lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), lov 
nr. 455 af den 10. juni 1997, som senest er bekendtgjort ved 
lovbekendtgørelse nr. 806 af den 1. juli 2015, § 34, 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. 6. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for beregningen af 
støtten efter stk. 1, herunder regler om begrænsning af støtten og 
fradrag for indtægter.”

Retsreglernes fulde ordlyd finder du på www.retsinformation.dk

Kopi er sendt til:

Helsingør Kommune, Stengade 59, Rådhuset, 3000 Helsingør 
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