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Afgørelse i din sag om efterregulering af særlig støtte

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i din sag om klage over Helsingør 
Kommunes afgørelse truffet den 19. november 2015 samt genvurderingen 
af den 17. december 2015.

Resultatet er:

• Du har ikke ret til yderligere særlig støtte for perioden fra den 17. 
december 2011 til den 30. juni 2014.

• Du har ret til yderligere særlig støtte med i alt 780 kr. for 
perioden fra den 1. juli 2014 til den 31. december 2014.

• Du har ret til yderligere særlig støtte med alt 976,58 kr. for 
perioden fra den 1. januar 2015 til den 28. februar 2015 og med i 
alt 13,29 kr. for perioden fra den 1. oktober 2015 til den 31. 
oktober 2015. 

• Kommunen kan ikke foretage modregning af for meget udbetalt 
særlig støtte i perioden fra den 1. marts 2015 til den 31. oktober 
2015 i efterbetalingen af særlig støtte fra tidligere perioder.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse for så vidt angår perioden 
fra den 1. juli 2014 til den 31. december 2014 og perioden fra den 1. 
januar 2015 til den 30. november 2015.

Det betyder også, at vi er enige i kommunens afgørelse for så vidt angår 
perioderne fra den 17. december 2011 til den 30. juni 2014, som vi 
stadfæster. 

Kommunen vil kontakte dig.
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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

Vi vurderer, at du ikke er berettiget til yderligere særlig støtte til høje 
boligudgifter i perioden fra den 17. december 2011 til den 30. juni 2014.

Vi vurderer også, at du er berettiget til yderligere særlig støtte i perioden 
fra den 1. juli 2014 til den 31. december 2014.

Vi vurderer desuden, at du er berettiget til yderligere særlig støtte i 
perioden fra den 1. januar 2015 til den 28. februar 2015 og fra den 1. 
oktober 2015 til den 30. oktober 2015.

Vi vurderer således, at kommunen ikke er berettiget til at foretage 
modregning af for meget udbetalt særlig støtte i perioden fra den 1. 
marts 2015 til den 31. oktober 2015 i efterbetalingen af særlig støtte fra 
tidligere perioder.

Perioden fra den 17. december 2011 til den 31. december 2011.

Vi vurderer, at du ikke er berettiget til yderligere særlig støtte i perioden.

Vi har dermed lagt vægt på, at du i perioden er berettiget til at modtage 
i alt 3.499 kr. i særlig støtte.

Vi har lagt vægt på, at kommunen i genvurderingen af den 17. december 
2015 har beregnet din nettoboligudgift på grundlag af din faktiske udgift.

Vi har videre lagt vægt på, at det fremgår af sagens oplysninger, at din 
nettoboligudgift for perioden udgør i alt 6.099 kr. pr. måned efter 
fradrag for boligstøtte. 

Vi har videre lagt vægt på, at du ikke har forsørgelsespligt over for børn 
under 18 år og dit grænsebeløb for 2011 udgør dermed 2.600 kr. pr. 
måned.

Det betyder, at du i perioden er berettiget til i alt 3.499 kr. pr. måned i 
særlig støtte.

Der kan som udgangspunkt ydes særlig støtte til høje boligudgifter, når 
nettoboligudgiften overstiger det grænsebeløb, der fastsættes efter 
bekendtgørelsen om særlig støtte.
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Efter bekendtgørelsen om særlig støtte indgår huslejeudgiften, 
udgifterne til vand, varme, gas, el samt andre løbende udgifter, som er 
knyttet til boligen ved beregningen af nettoboligudgiften, og tilskud efter 
boliglovgivningen fradrages nettoboligudgiften.

Perioden fra den 1. januar 2012 til den 31.december 2012.
Vi vurderer, at du ikke er berettiget til yderligere særlig støtte i perioden.

Vi har dermed lagt vægt på, at du i perioden er berettiget til at modtage 
i alt 36.612,40 kr. i særlig støtte.

Vi har lagt vægt på, at kommunen i genvurderingen af den 17. december 
2015 har beregnet din nettoboligudgift på grundlag af din faktiske udgift.

Vi har videre lagt vægt på, at det fremgår af sagens oplysninger, at din 
nettoboligudgift for perioden udgør i alt 5.792,70 kr. pr. måned efter 
fradrag for boligstøtte. 

Vi har således lagt vægt på, at der i kommunens beregning af din 
nettoudgift er indeholdt 650 kr. pr. måned til varme samt 445,70 kr. til 
el.

Vi bemærker, at reguleringen og dermed efterbetaling af henholdsvis 
udgiften til varme og el for 2011 først forfalder til betaling i 2013.

Vi er opmærksomme på, at du i din klage af den 29. december 2015 
anfører, at kommunen skal anvende et månedligt gennemsnit af det 
forgående års udgift ved beregningen af din udgift til varme.

Vi har desuden lagt vægt på, at du i din klage ikke yderligere anfægter 
kommunens opgørelse af nettoboligudgiften.

Vi har videre lagt vægt på, at du ikke har forsørgelsespligt over for børn 
under 18 år og dit grænsebeløb for 2012 udgør dermed 2.700 kr. pr. 
måned.

Det betyder, at du i perioden er berettiget til i alt 3.092,70 kr. pr. måned 
i særlig støtte.

Der kan som udgangspunkt ydes særlig støtte til høje boligudgifter, når 
nettoboligudgiften overstiger det grænsebeløb, der fastsættes efter 
bekendtgørelsen om særlig støtte.
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Efter bekendtgørelsen om særlig støtte indgår huslejeudgiften, 
udgifterne til vand, varme, gas, el samt andre løbende udgifter, som er 
knyttet til boligen ved beregningen af nettoboligudgiften, og tilskud efter 
boliglovgivningen fradrages nettoboligudgiften.

Vi bemærker, at beregningen af nettoboligudgiften foretages på grundlag 
af de faktiske boligudgifter.

Endelig bemærker vi, at hvor der sker efterregulering af en boligudgift, 
medtages denne i den måned, hvor udgiften forfalder til betaling eller 
udbetales.

Perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2013.
Vi vurderer, at du ikke er berettiget til yderligere særlig støtte i perioden.

Vi har dermed lagt vægt på, at du i perioden er berettiget til at modtage 
i alt 39.458,80 kr. i særlig støtte.

Perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. marts og perioden fra den 1. 
maj 2013 til den 31. maj 2013.

Vi vurderer, at du i perioderne er berettiget til 3.118,28 kr. pr. måned i 
særlig støtte.

Vi har lagt vægt på, at det fremgår af sagens oplysninger, at din 
nettoboligudgift for perioden udgør i alt 5.868,28kr. pr. måned efter 
fradrag for boligstøtte. 

Vi har således lagt vægt på, at din faktiske udgift til varme i perioden 
udgør 650 kr. pr. måned.

Vi har videre lagt vægt på, at kommunen har beregnet den månedlige 
faktiske udgift til el i perioden til at udgøre 517,78 kr. pr. måned.

Vi bemærker, at reguleringen og dermed efterbetaling af henholdsvis 
udgiften til varme og el for 2012 først forfalder til betaling i 2013.

Vi er opmærksomme på, at du i din klage af den 29. december 2015 
anfører, at kommunen skal anvende et månedligt gennemsnit af det 
forgående års udgift ved beregningen af din udgift til varme.

Vi har desuden lagt vægt på, at du i din klage ikke yderligere anfægter 
kommunens opgørelse af nettoboligudgiften.
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Vi har videre lagt vægt på, at du ikke har forsørgelsespligt over for børn 
under 18 år, og dit grænsebeløb for 2013 udgør dermed 2.750 kr. pr. 
måned.

Det betyder, at du i perioderne er berettiget til i alt 3.118,28 kr. pr. 
måned i særlig støtte.

Der kan som udgangspunkt ydes særlig støtte til høje boligudgifter, når 
nettoboligudgiften overstiger det grænsebeløb, der fastsættes efter 
bekendtgørelsen om særlig støtte.

Efter bekendtgørelsen om særlig støtte indgår huslejeudgiften, 
udgifterne til vand, varme, gas, el samt andre løbende udgifter, som er 
knyttet til boligen ved beregningen af nettoboligudgiften, og tilskud efter 
boliglovgivningen fradrages nettoboligudgiften.

Vi bemærker, at beregningen af nettoboligudgiften foretages på grundlag 
af de faktiske boligudgifter.

Endelig bemærker vi, at hvor der sker efterregulering af en boligudgift, 
medtages denne i den måned, hvor udgiften forfalder til betaling eller 
udbetales.

Perioden fra den 1. april 2013 til den 30. april 2013.
Vi vurderer, at du i perioden er berettiget til 3.778 kr. i særlig støtte.

Den beregnede støtte.
Vi har lagt vægt på, at det fremgår af sagens oplysninger, at din 
nettoboligudgift for perioden udgør i alt 6.766,54 kr. efter fradrag for 
boligstøtte. 

Vi har således lagt vægt på, at din faktiske udgift til varme i perioden 
udgør 650 kr. pr. måned.

Vi har videre lagt vægt på, at kommunen har beregnet den månedlige 
faktiske udgift til el i perioden til at udgøre 1.416,04 kr.

Vi har således lagt vægt på, at du i april måned afholder en udgift til 
efterbetaling af el på i alt 898,26 kr.

Vi bemærker, at reguleringen og dermed efterbetaling af henholdsvis 
udgiften til varme og el for 2012 først forfalder til betaling i 2013.
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Vi er opmærksomme på, at du i din klage af den 29. december 2015 
anfører, at kommunen skal anvende et månedligt gennemsnit af det 
forgående års udgift, ved beregningen af din udgift til varme.

Vi har desuden lagt vægt på, at du i din klage ikke yderligere anfægter 
kommunens opgørelse af nettoboligudgiften.

Vi har videre lagt vægt på, at du ikke har forsørgelsespligt over for børn 
under 18 år, og dit grænsebeløb for 2013 udgør dermed 2.750 kr. pr. 
måned.

Det betyder, at den beregnede særlige støtte for perioden udgør i alt 
4.016,51 kr.

Loft over den særlige støtte.
Vi har lagt vægt på, at det fremgår af kommunens beregning, at din 
nettoindtægt i form af kontanthjælp i perioden udgør i alt 7.556 kr.

Vi har lagt vægt på, at den beregnede særlige støtte sammenlagt med 
din nettoindtægt udgør en samlet månedlig indtægt på (7.556 kr. + 
4.016,51 kr.) = 11.572,51 kr. 

Vi har videre lagt til grund, at kommunen har vurderet, at 90 procent af 
din hidtidige nettoindtægt overstiger højeste dagpengesats efter lov om 
arbejdsløshedsforsikring mv.

Vi har videre lagt vægt på, at den beregnede nettoindtægt af en 
bruttoindtægt svarende til højeste dagpenge sats for perioden udgør 
11.344 kr.

Vi har således lagt vægt på, at kommunen har beregnet denne 
nettoindtægt på grundlag af dit månedlige fradrag på 3.914 kr. og en 
trækprocent på 44 %.

Det betyder, at din nuværende nettoindtægt inklusiv særlig støtte 
overstiger den nettoindtægt, som du ville have, hvis du modtog højeste 
dagpengebeløb efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (11.572,51 kr. 
minus 11.334 kr.) = 238,51 kr. 

Din beregnede særlige støtte skal reduceres med det beløb, som din 
samlede nettoindtægt overstiger den nettoindtægt, som du ville have, 
hvis du modtog højeste dagpengebeløb efter lov om 



8

arbejdsløshedsforsikring mv. (4.016,51 kr. minus 238,51 kr.) = 3.778 
kr. 

Der kan som udgangspunkt ydes særlig støtte til høje boligudgifter, når 
nettoboligudgiften overstiger det grænsebeløb, der fastsættes efter 
bekendtgørelsen om særlig støtte.

Efter bekendtgørelsen om særlig støtte indgår huslejeudgiften, 
udgifterne til vand, varme, gas, el samt andre løbende udgifter, som er 
knyttet til boligen ved beregningen af nettoboligudgiften, og tilskud efter 
boliglovgivningen fradrages nettoboligudgiften.

Vi bemærker, at beregningen af nettoboligudgiften foretages på grundlag 
af de faktiske boligudgifter.

Endelig bemærker vi, at hvor der sker efterregulering af en boligudgift, 
medtages denne i den måned, hvor udgiften forfalder til betaling eller 
udbetales.

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

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. 

Perioden fra den 1. juni 2013 til 30. juni 2013.
Vi vurderer, at du i perioden er berettiget til 3.778 kr. i særlig støtte.

Den beregnede støtte.
Vi har lagt vægt på, at det fremgår af sagens oplysninger, at din 
nettoboligudgift for perioden udgør i alt 7.377,92 kr. efter fradrag for 
boligstøtte. 

Vi har videre lagt vægt på, at kommunen har beregnet den månedlige 
faktiske udgift til el i perioden til at udgøre 517,78 kr. pr. måned.

Vi har videre lagt vægt på, at din faktiske aconto udgift til varme i 
perioden udgør 770 kr.
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Vi har også lagt vægt på, at det af sagens oplysninger fremgår, at du i 
juni måned tillige afholder en udgift til efterbetaling af varme på i alt 
1.389,64 kr.

Vi har således lagt vægt på, at kommunen har beregnet den månedlige 
faktiske udgift til varme i perioden til at udgøre 2.159,64 kr.

Vi bemærker, at reguleringen af henholdsvis udgiften til varme og el for 
2013 først forfalder til betaling og udbetaling i 2014.

Vi er opmærksomme på, at du i din klage af den 29. december 2015 
anfører, at kommunen skal anvende et månedligt gennemsnit af det 
forgående års udgift ved beregningen af din udgift til varme.

Vi har desuden lagt vægt på, at du i din klage ikke yderligere anfægter 
kommunens opgørelse af nettoboligudgiften.

Vi har videre lagt vægt på, at du ikke har forsørgelsespligt over for børn 
under 18 år, og dit grænsebeløb for 2013 udgør dermed 2.750 kr. pr. 
måned.

Det betyder, at den beregnede særlige støtte for perioden udgør i alt 
4.627,92 kr.

Loft over den særlige støtte.
Vi har lagt vægt på, at det fremgår af kommunens beregning, at din 
nettoindtægt i form af kontanthjælp i perioden udgør i alt 7.556 kr.

Vi har lagt vægt på, at den beregnede særlige støtte sammenlagt med 
din nettoindtægt udgør en samlet månedlig indtægt på (7.556 kr. + 
4.627,92 kr.) = 12.183,92 kr. 

Vi har videre lagt til grund, at kommunen har vurderet, at 90 procent af 
din hidtidige nettoindtægt overstiger højeste dagpengesats efter lov om 
arbejdsløshedsforsikring mv.

Vi har videre lagt vægt på, at den beregnede nettoindtægt af en 
bruttoindtægt svarende til højeste dagpenge sats for perioden udgør 
11.344 kr.

Vi har således lagt vægt på, at kommunen har beregnet denne 
nettoindtægt på grundlag af dit månedlige fradrag på 3.914 kr. og en 
trækprocent på 44 %.
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Det betyder, at din nuværende nettoindtægt inklusiv særlig støtte 
overstiger den nettoindtægt, som du ville have, hvis du modtog højeste 
dagpengebeløb efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (12.183,92 kr. 
minus 11.334 kr.) = 849,92 kr. 

Din beregnede særlige støtte skal reduceres med det beløb, som din 
samlede nettoindtægt overstiger den nettoindtægt, som du ville have, 
hvis du modtog højeste dagpengebeløb efter lov om 
arbejdsløshedsforsikring mv. (4.627,92 kr. minus 849,92 kr.) = 3.778 
kr. 

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

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.

Perioden fra den 1. juli 2013 til den 31. december 2013.
Vi vurderer, at du i perioden er berettiget til særlig støtte i perioden med 
3.238,28 kr. pr. måned.

Vi har lagt vægt på, at det fremgår af sagens oplysninger, at din 
nettoboligudgift for perioden udgør i alt 5.988,28 kr. efter fradrag for 
boligstøtte. 

Vi har således lagt vægt på, at din faktiske udgift til varme i perioden 
udgør 770 kr. pr. måned.

Vi har videre lagt vægt på, at kommunen har beregnet den månedlige 
faktiske udgift til el i perioden til at udgøre 571,78 kr.

Vi har desuden lagt vægt på, at du i din klage ikke yderligere anfægter 
kommunens opgørelse af nettoboligudgiften.

Vi har videre lagt vægt på, at du ikke har forsørgelsespligt over for børn 
under 18 år, og dit grænsebeløb for 2013 udgør dermed 2.750 kr. pr. 
måned.
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Det betyder, at du i perioden er berettiget til i alt 3.238,28 kr. pr. måned 
i særlig støtte.

Der kan som udgangspunkt ydes særlig støtte til høje boligudgifter, når 
nettoboligudgiften overstiger det grænsebeløb, der fastsættes efter 
bekendtgørelsen om særlig støtte.

Efter bekendtgørelsen om særlig støtte indgår huslejeudgiften, 
udgifterne til vand, varme, gas, el samt andre løbende udgifter, som er 
knyttet til boligen ved beregningen af nettoboligudgiften, og tilskud efter 
boliglovgivningen fradrages nettoboligudgiften.

Vi bemærker, at beregningen af nettoboligudgiften foretages på grundlag 
af de faktiske boligudgifter.

Endelig bemærker vi, at hvor der sker efterregulering af en boligudgift, 
medtages denne i den måned, hvor udgiften forfalder til betaling eller 
udbetales.

Perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2014.
Vi vurderer, at du er berettiget til yderligere særlig støtte med i alt 780 
kr. for perioden.

Vi har dermed lagt vægt på, at du i perioden er berettiget til at modtage 
i alt 39.096,13 kr. i særlig støtte.

Perioden fra den 1. januar 2014 til den 31.marts 2014 samt perioden fra 
den 1. maj 2014 til den 31. maj 2014.
Vi vurderer, at du i perioderne er berettiget til særlig støtte i perioden 
med 3.171,45 kr. pr. måned.

Vi har lagt vægt på, at det fremgår af sagens oplysninger, at din 
nettoboligudgift for perioderne udgør i alt 5.971,45 kr. efter fradrag for 
boligstøtte. 

Vi har således lagt vægt på, at din faktiske udgift til varme i perioderne 
udgør 770 kr. pr. måned.

Vi har videre lagt vægt på, at kommunen har beregnet den faktiske 
udgift til el i perioderne til at udgøre 497,95 kr.pr. måned.
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Vi er opmærksomme på, at du i din klage af den 29. december 2015 
anfører, at kommunen skal anvende et månedligt gennemsnit af det 
forgående års udgift ved beregningen af din udgift til varme.

Vi har desuden lagt vægt på, at du i din klage ikke yderligere anfægter 
kommunens opgørelse af nettoboligudgiften.

Vi har videre lagt vægt på, at du ikke har forsørgelsespligt over for børn 
under 18 år, og dit grænsebeløb for 2014 udgør dermed 2.800 kr. pr. 
måned.

Det betyder, at du i perioderne er berettiget til i alt 3.171,45 kr. pr. 
måned i særlig støtte.

Der kan som udgangspunkt ydes særlig støtte til høje boligudgifter, når 
nettoboligudgiften overstiger det grænsebeløb, der fastsættes efter 
bekendtgørelsen om særlig støtte.

Efter bekendtgørelsen om særlig støtte indgår huslejeudgiften, 
udgifterne til vand, varme, gas, el samt andre løbende udgifter, som er 
knyttet til boligen ved beregningen af nettoboligudgiften, og tilskud efter 
boliglovgivningen fradrages nettoboligudgiften.

Vi bemærker, at beregningen af nettoboligudgiften foretages på grundlag 
af de faktiske boligudgifter.

Endelig bemærker vi, at hvor der sker efterregulering af en boligudgift, 
medtages denne i den måned, hvor udgiften forfalder til betaling eller 
udbetales.

Perioden fra den 1. april 2014 til den 30. april 2014.
Vi vurderer, at du i perioden er berettiget til særlig støtte i perioden med 
2.749,63 kr. 

Vi har lagt vægt på, at det fremgår af sagens oplysninger, at din 
nettoboligudgift for perioderne udgør i alt 5.549,63 kr. efter fradrag for 
boligstøtte. 

Vi har dermed lagt vægt på, at kommunen har beregnet den faktiske 
udgift til el i perioderne til at udgøre 76,13 kr.
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Vi har således lagt vægt på, at det af sagens oplysninger fremgår, at du i 
april måned 2014 modtager en tilbagebetaling på 421,82 kr. i forbindelse 
med reguleringen af din el udgift.

Vi er opmærksomme på, at du i din klage af den 29. december 2015 
anfører, at kommunen skal anvende et månedligt gennemsnit af det 
forgående års udgift ved beregningen af din udgift til varme.

Vi har desuden lagt vægt på, at du i din klage ikke yderligere anfægter 
kommunens opgørelse af nettoboligudgiften.

Vi har videre lagt vægt på, at du ikke har forsørgelsespligt over for børn 
under 18 år, og dit grænsebeløb for 2014 udgør dermed 2.800 kr. pr. 
måned.

Det betyder, at du i perioden er berettiget til i alt 2.749,63 kr. pr. måned 
i særlig støtte.

Der kan som udgangspunkt ydes særlig støtte til høje boligudgifter, når 
nettoboligudgiften overstiger det grænsebeløb, der fastsættes efter 
bekendtgørelsen om særlig støtte.

Efter bekendtgørelsen om særlig støtte indgår huslejeudgiften, 
udgifterne til vand, varme, gas, el samt andre løbende udgifter, som er 
knyttet til boligen ved beregningen af nettoboligudgiften, og tilskud efter 
boliglovgivningen fradrages nettoboligudgiften.

Vi bemærker, at beregningen af nettoboligudgiften foretages på grundlag 
af de faktiske boligudgifter.

Endelig bemærker vi, at hvor der sker efterregulering af en boligudgift, 
medtages denne i den måned, hvor udgiften forfalder til betaling eller 
udbetales.

Perioden fra den 1. juni 2014 til den 30. juni 2014.
Vi vurderer, at du i perioden er berettiget til særlig støtte i perioden med 
3.852 kr. 

Den beregnede støtte.
Vi har lagt vægt på, at det fremgår af sagens oplysninger, at din 
nettoboligudgift for perioderne udgør i alt 8.308,97 kr. efter fradrag for 
boligstøtte. 
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Vi har lagt vægt på, at kommunen har beregnet den månedlige faktiske 
udgift til el i perioden til at udgøre 3.107,52 kr.

Vi har således lagt vægt på, at det fremgår af sagens oplysninger, at den 
faktiske udgift til a conto varme i perioden udgør 900 kr.

Vi har ligeledes lagt vægt på, at du i juni måned 2014 afholder en udgift 
til efterbetaling af varme på i alt 2.207,52 kr.
Vi er opmærksomme på, at du i din klage af den 29. december 2015 
anfører, at kommunen skal anvende et månedligt gennemsnit af det 
forgående års udgift ved beregningen af din udgift til varme.

Vi har desuden lagt vægt på, at du i din klage ikke yderligere anfægter 
kommunens opgørelse af nettoboligudgiften.

Vi har videre lagt vægt på, at du ikke har forsørgelsespligt over for børn 
under 18 år og dit grænsebeløb for 2014 udgør dermed 2.800 kr. pr. 
måned.

Det betyder, at den beregnede særlige støtte for perioden udgør i alt 
5.508,97 kr. 

Der kan som udgangspunkt ydes særlig støtte til høje boligudgifter, når 
nettoboligudgiften overstiger det grænsebeløb, der fastsættes efter 
bekendtgørelsen om særlig støtte.

Efter bekendtgørelsen om særlig støtte indgår huslejeudgiften, 
udgifterne til vand, varme, gas, el samt andre løbende udgifter, som er 
knyttet til boligen ved beregningen af nettoboligudgiften, og tilskud efter 
boliglovgivningen fradrages nettoboligudgiften.

Vi bemærker, at beregningen af nettoboligudgiften foretages på grundlag 
af de faktiske boligudgifter.

Endelig bemærker vi, at hvor der sker efterregulering af en boligudgift, 
medtages denne i den måned, hvor udgiften forfalder til betaling eller 
udbetales.

Loft over den særlige støtte.
Vi har lagt vægt på, at det fremgår af kommunens beregning, at din 
nettoindtægt i form af kontanthjælp i perioden udgør i alt 7.658 kr.
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Vi har lagt vægt på, at den beregnede særlige støtte sammenlagt med 
din nettoindtægt udgør en samlet månedlig indtægt på (7.658 kr. + 
5.508,97 kr.) = 13.166,97 kr. 

Vi har videre lagt til grund, at kommunen har vurderet, at 90 procent af 
din hidtidige nettoindtægt overstiger højeste dagpengesats efter lov om 
arbejdsløshedsforsikring mv.

Vi har videre lagt vægt på, at den beregnede nettoindtægt af en 
bruttoindtægt svarende til højeste dagpenge sats for perioden udgør 
11.510 kr.
Vi har således lagt vægt på, at kommunen har beregnet denne 
nettoindtægt på grundlag af dit månedlige fradrag på 3.923 kr. og en 
trækprocent på 44 %.

Det betyder, at din nuværende nettoindtægt inklusiv særlig støtte 
overstiger den nettoindtægt, som du ville have, hvis du modtog højeste 
dagpengebeløb efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (13.166,97 kr. 
minus 11.510 kr.) = 1.656,97 kr. 

Din beregnede særlige støtte skal reduceres med det beløb, som din 
samlede nettoindtægt overstiger den nettoindtægt, som du ville have, 
hvis du modtog højeste dagpengebeløb efter lov om 
arbejdsløshedsforsikring mv. (5.508,97 kr. minus 1.656,97 kr.) = 3.852 
kr. 

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

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.

Perioden fra den 1. juli 2014 til den 31. december 2015.
Vi vurderer, at du i perioderne er berettiget til særlig støtte i perioden 
med 3.301,45 kr. pr. måned.

Vi vurderer således, at du i perioden er berettiget til yderligere 130 kr. 
pr. måned i særlig støtte.
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Vi har lagt vægt på, at det fremgår af sagens oplysninger, at din 
nettoboligudgift for perioden udgør i alt 6.101,45 kr.pr. måned efter 
fradrag for boligstøtte. 

Vi har således lagt vægt på, at din faktiske udgift til varme i perioderne 
udgør 900 kr. pr. måned.

Vi har videre lagt vægt på, at kommunen har beregnet den faktiske 
udgift til el i perioderne til at udgøre 497,95 kr.pr. måned.

Vi er opmærksomme på, at du i din klage af den 29. december 2015 
anfører, at kommunen skal anvende et månedligt gennemsnit af det 
forgående års udgift ved beregningen af din udgift til varme og el.

Vi har desuden lagt vægt på, at du i din klage ikke yderligere anfægter 
kommunens opgørelse af nettoboligudgiften.

Vi har videre lagt vægt på, at du ikke har forsørgelsespligt over for børn 
under 18 år og dit grænsebeløb for 2014 udgør dermed 2.800 kr. pr. 
måned.

Det betyder, at du i perioden er berettiget til i alt 3.301,45 kr. pr. måned 
i særlig støtte.

Der kan som udgangspunkt ydes særlig støtte til høje boligudgifter, når 
nettoboligudgiften overstiger det grænsebeløb, der fastsættes efter 
bekendtgørelsen om særlig støtte.

Efter bekendtgørelsen om særlig støtte indgår huslejeudgiften, 
udgifterne til vand, varme, gas, el samt andre løbende udgifter, som er 
knyttet til boligen ved beregningen af nettoboligudgiften, og tilskud efter 
boliglovgivningen fradrages nettoboligudgiften.

Vi bemærker, at beregningen af nettoboligudgiften foretages på grundlag 
af de faktiske boligudgifter.

Endelig bemærker vi, at hvor der sker efterregulering af en boligudgift, 
medtages denne i den måned, hvor udgiften forfalder til betaling eller 
udbetales.
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Perioden fra den 1. januar 2015 til den 30. november 2015.
Vi har lagt vægt på, at du i perioden er berettiget til at modtage i alt 
30.032,80 kr. i særlig støtte.

Vi vurderer således, at du i perioden fra den 1. januar 2015 til den 28. 
februar 2015 er berettiget til yderligere 976,58 kr. i særlig støtte.

Vi vurderer også, at du i perioden fra den 1. november 2015 til den 30. 
november 2015 er berettiget til yderligere 13,29 kr. i særlig støtte.

Vi vurderer desuden, at du i perioden fra den 1. marts 2015 til den 31. 
oktober 2015 har uberettiget har modtaget 1.307,38 kr. i særlig støtte.

Perioden fra den 1. januar 2015 til den 28. februar 2015.
Vi vurderer, at du i perioden er berettiget til særlig støtte i perioden med 
3.251,50 kr.pr. måned. 

Vi vurderer således, at du berettiget til yderligere 976,58 kr. for 
perioden.

Vi har lagt vægt på, at kommunen har beregnet din nettoboligudgift for 
perioden til at udgøre i alt 5971,45 kr. pr. måned efter fradrag for 
boligstøtte. 

Vi har dermed lagt vægt på, at kommunen har beregnet den faktiske 
udgift til el i perioden til at udgøre 500 kr. pr. måned.

Vi er opmærksomme på, at du i din klage af den 29. december 2015 
anfører, at kommunen skal anvende et månedligt gennemsnit af det 
forgående års udgift, ved beregningen af din udgift til varme.

Vi har desuden lagt vægt på, at du i din klage ikke yderligere anfægter 
kommunens opgørelse af nettoboligudgiften.

Vi har videre lagt vægt på, at du ikke har forsørgelsespligt over for børn 
under 18 år og dit grænsebeløb for 2015 udgør dermed 2.850 kr. pr. 
måned.

Det betyder, at du i perioden er berettiget til i alt 3.251,50 kr. pr. måned 
i særlig støtte.

Vi har endelig lagt vægt på, at du for perioden har modtaget i alt 
5.526,42 kr. i særlig støtte.
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Der kan som udgangspunkt ydes særlig støtte til høje boligudgifter, når 
nettoboligudgiften overstiger det grænsebeløb, der fastsættes efter 
bekendtgørelsen om særlig støtte.

Efter bekendtgørelsen om særlig støtte indgår huslejeudgiften, 
udgifterne til vand, varme, gas, el samt andre løbende udgifter, som er 
knyttet til boligen ved beregningen af nettoboligudgiften, og tilskud efter 
boliglovgivningen fradrages nettoboligudgiften.

Vi bemærker, at beregningen af nettoboligudgiften foretages på grundlag 
af de faktiske boligudgifter.

Endelig bemærker vi, at hvor der sker efterregulering af en boligudgift, 
medtages denne i den måned, hvor udgiften forfalder til betaling eller 
udbetales.

Perioderne fra den 1. marts 2015 til den 31. marts 2015, den 1. maj 
2015 til den 31. maj 2015 og den 1. juli 2015 til den 31.oktober 2015.
Vi vurderer, at du i perioderne er berettiget til særlig støtte med 
2.751,50 kr.pr. måned.

Vi vurderer således, at du i perioderne uberettiget har modtaget 9,21 kr. 
for meget i særlig støtte pr. måned. 

Vi har lagt vægt på, at kommunen har beregnet din nettoboligudgift for 
perioden til at udgøre i alt 5.601,50 kr. efter fradrag for boligstøtte. 

Vi har dermed lagt vægt på, at du fra den. 1. marts ophører med at 
afdrage på dit boligindskudslån.

Vi har ligeledes lagt vægt på, at kommunen har beregnet den faktiske 
udgift til el i perioderne til at udgøre 500 kr. pr. måned.

Vi er opmærksomme på, at du i din klage af den 29. december 2015 
anfører, at kommunen skal anvende et månedligt gennemsnit af det 
forgående års udgift, ved beregningen af din udgift til varme.

Vi har desuden lagt vægt på, at du i din klage ikke yderligere anfægter 
kommunens opgørelse af nettoboligudgiften.

Vi har videre lagt vægt på, at du ikke har forsørgelsespligt over for børn 
under 18 år og dit grænsebeløb for 2015 udgør dermed 2.850 kr. pr. 
måned.
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Det betyder, at du i perioderne er berettiget til i alt 2.751,50 kr.pr. 
måned.

Endelig har vi lagt vægt på, at det af sagens oplysninger fremgår, at du 
for perioderne har modtaget 2.760,71 kr. pr. måned i særlig støtte.

Der kan som udgangspunkt ydes særlig støtte til høje boligudgifter, når 
nettoboligudgiften overstiger det grænsebeløb, der fastsættes efter 
bekendtgørelsen om særlig støtte.

Efter bekendtgørelsen om særlig støtte indgår huslejeudgiften, 
udgifterne til vand, varme, gas, el samt andre løbende udgifter, som er 
knyttet til boligen ved beregningen af nettoboligudgiften, og tilskud efter 
boliglovgivningen fradrages nettoboligudgiften.

Vi bemærker, at beregningen af nettoboligudgiften foretages på grundlag 
af de faktiske boligudgifter.

Endelig bemærker vi, at hvor der sker efterregulering af en boligudgift, 
medtages denne i den måned, hvor udgiften forfalder til betaling eller 
udbetales.

Perioden fra den 1. april 2015 til den 30. april 2015.
Vi vurderer, at du i perioden er berettiget til særlig støtte i perioden med 
1.784,61 kr. 

Vi vurderer således, at du i perioden uberettiget har modtaget 976,07 kr. 
for meget i særlig støtte.

Vi har lagt vægt på, at kommunen har beregnet din nettoboligudgift for 
perioden til at udgøre i alt 4.634,61 kr. efter fradrag for boligstøtte. 

Vi har dermed lagt vægt på, at kommunen har beregnet den faktiske 
udgift til el i perioderne til at udgøre minus 466,86 kr.

Vi har således lagt vægt på, at det af sagens oplysninger fremgår, at du i 
april måned 201 modtager en tilbagebetaling på 966,86 kr. i forbindelse 
med reguleringen af din el udgift.

Vi er opmærksomme på, at du i din klage af den 29. december 2015 
anfører, at kommunen skal anvende et månedligt gennemsnit af det 
forgående års udgift, ved beregningen af din udgift til varme.
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Vi har desuden lagt vægt på, at du i din klage ikke yderligere anfægter 
kommunens opgørelse af nettoboligudgiften.

Vi har videre lagt vægt på, at du ikke har forsørgelsespligt over for børn 
under 18 år og dit grænsebeløb for 2015 udgør dermed 2.850 kr. pr. 
måned.

Det betyder, at du i perioden er berettiget til i alt 1.784,64 kr. pr. måned 
i særlig støtte.

Endelig har vi lagt vægt på, at det af sagens oplysninger fremgår, at du 
for perioden har modtaget 2.760,71 kr. pr. måned i særlig støtte.

Der kan som udgangspunkt ydes særlig støtte til høje boligudgifter, når 
nettoboligudgiften overstiger det grænsebeløb, der fastsættes efter 
bekendtgørelsen om særlig støtte.

Efter bekendtgørelsen om særlig støtte indgår huslejeudgiften, 
udgifterne til vand, varme, gas, el samt andre løbende udgifter, som er 
knyttet til boligen ved beregningen af nettoboligudgiften, og tilskud efter 
boliglovgivningen fradrages nettoboligudgiften.

Vi bemærker, at beregningen af nettoboligudgiften foretages på grundlag 
af de faktiske boligudgifter.

Endelig bemærker vi, at hvor der sker efterregulering af en boligudgift, 
medtages denne i den måned, hvor udgiften forfalder til betaling eller 
udbetales.

Perioden fra den 1. juni 2015 til den 30. juni 2015.
Vi vurderer, at du i perioden er berettiget til særlig støtte i perioden med 
2.484,66 kr. 

Vi vurderer således, at du i perioden uberettiget har modtaget 276,05 kr. 
for meget i særlig støtte.

Vi har lagt vægt på, at kommunen har beregnet din nettoboligudgift for 
perioden til at udgøre i alt 5.334,66 kr. efter fradrag for boligstøtte. 

Vi har dermed lagt vægt på, at kommunen har beregnet den faktiske 
udgift til varme i perioden til at udgøre minus 633,16 kr.
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Vi har således lagt vægt på, at det af sagens oplysninger fremgår, at du i 
april måned 2015 modtager en tilbagebetaling på 266,84 kr. i forbindelse 
med reguleringen af din varme udgift.

Vi er opmærksomme på, at du i din klage af den 29. december 2015 
anfører, at kommunen skal anvende et månedligt gennemsnit af det 
forgående års udgift ved beregningen af din udgift til varme.

Vi har desuden lagt vægt på, at du i din klage ikke yderligere anfægter 
kommunens opgørelse af nettoboligudgiften.

Vi har videre lagt vægt på, at du ikke har forsørgelsespligt over for børn 
under 18 år og dit grænsebeløb for 2015 udgør dermed 2.850 kr. pr. 
måned.

Det betyder, at du i perioden er berettiget til i alt 2.484,66 kr. i særlig 
støtte.

Endelig har vi lagt vægt på, at det af sagens oplysninger fremgår, at du 
for perioden har modtaget 2.760,71 kr. i særlig støtte.

Der kan som udgangspunkt ydes særlig støtte til høje boligudgifter, når 
nettoboligudgiften overstiger det grænsebeløb, der fastsættes efter 
bekendtgørelsen om særlig støtte.

Efter bekendtgørelsen om særlig støtte indgår huslejeudgiften, 
udgifterne til vand, varme, gas, el samt andre løbende udgifter, som er 
knyttet til boligen ved beregningen af nettoboligudgiften, og tilskud efter 
boliglovgivningen fradrages nettoboligudgiften.

Vi bemærker, at beregningen af nettoboligudgiften foretages på grundlag 
af de faktiske boligudgifter.

Endelig bemærker vi, at hvor der sker efterregulering af en boligudgift, 
medtages denne i den måned, hvor udgiften forfalder til betaling eller 
udbetales.

Perioden fra den 1. november 2015 til den 30. november 2015.
Vi vurderer, at du i perioden er berettiget til særlig støtte i perioden med 
2.751,50 kr. 
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Vi har lagt vægt på, at kommunen har beregnet din nettoboligudgift for 
perioden til at udgøre i alt 5.601,50 kr. pr. måned efter fradrag for 
boligstøtte. 

Vi har dermed lagt vægt på, at kommunen har beregnet den faktiske 
udgift til el i perioden til at udgøre 500 kr. pr. måned.

Vi er opmærksomme på, at du i din klage af den 29. december 2015 
anfører, at kommunen skal anvende et månedligt gennemsnit af det 
forgående års udgift, ved beregningen af din udgift til varme.

Vi har desuden lagt vægt på, at du i din klage ikke yderligere anfægter 
kommunens opgørelse af nettoboligudgiften.
Vi har videre lagt vægt på, at du ikke har forsørgelsespligt over for børn 
under 18 år, og dit grænsebeløb for 2015 udgør dermed 2.850 kr. pr. 
måned.

Det betyder, at du i perioden er berettiget til i alt 2.751,50 kr. i særlig 
støtte.

Endelig har vi lagt vægt på, at det af sagens oplysninger fremgår, at du 
for perioden har modtaget 2.738,21 kr. i særlig støtte.

Der kan som udgangspunkt ydes særlig støtte til høje boligudgifter, når 
nettoboligudgiften overstiger det grænsebeløb, der fastsættes efter 
bekendtgørelsen om særlig støtte.

Efter bekendtgørelsen om særlig støtte indgår huslejeudgiften, 
udgifterne til vand, varme, gas, el samt andre løbende udgifter, som er 
knyttet til boligen ved beregningen af nettoboligudgiften, og tilskud efter 
boliglovgivningen fradrages nettoboligudgiften.

Vi bemærker, at beregningen af nettoboligudgiften foretages på grundlag 
af de faktiske boligudgifter.

Endelig bemærker vi, at hvor der sker efterregulering af en boligudgift, 
medtages denne i den måned, hvor udgiften forfalder til betaling eller 
udbetales.
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Modregning af uberettiget særlig støtte.

Vi vurderer, at kommunen ikke er berettiget til at foretage modregning 
af den særlige støtte, der er uberettiget modtaget i perioden fra den 1. 
marts 2015 til den 31. oktober 2015.

Vi har lagt vægt på, at kommunen i genvurderingen af den 17. december 
2015 har foretaget modregning af den for meget udbetalte særlige støtte 
i den særlige støtte, som du er berettiget til som følge af 
efterreguleringen af den særlige støtte.

Vi har videre lagt vægt på, at kommunen ikke har truffet afgørelse om 
tilbagebetaling af den særlige støtte, som du uberettiget har modtaget.

Tilbagebetaling af ydet hjælp reguleres af aktivlovens bestemmelser.

Efter aktivlovens bestemmelser skal kommunen træffe afgørelse om 
tilbagebetaling, hvis en borger uberettiget har modtaget hjælp.

Det er efter reglerne en betingelse, at hjælpen er modtaget uberettiget 
og at borgeren mod bedre vidende har modtaget ydelsen eller mod 
bedre vidende har tilsidesat sin oplysningspligt.

Bemærkninger til klagen 

Du har i din klage af den 29. december 2015 oplyst, at beregning af 
nettoudgiften til varme skal ske på baggrund af det forgående års udgift.

Du har videre i din klage anført, at den særlige støtte, som du er 
berettiget til for perioden, dermed ikke skal nedsættes efter 
bekendtgørelsen bestemmelse om den maksimale støtte.

Du henviser i din klage til Socialministeriets vejledning til aktivlovens 
pkt. 111, om omregning af årlige udgifter til et månedligt beløb.

Vi bemærker, at beregningen af nettoboligudgiften foretages på grundlag 
af de faktiske boligudgifter.

Vi bemærker videre, at det af vejledningen fremgår, at beregningen af 
den månedlige udgift til eksempelvis varmeudgifter bør foretages med 
udgangspunkt i det forgående års opgørelse af den faktiske udgift.
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Det er vores opfattelse, at denne omregning bør foretages på 
ansøgningstidspunktet, hvor der typisk ikke foreligger oplysninger om 
den faktiske fremadrettede udgift.

Endelig bemærker vi, at hvor der sker efterregulering af en boligudgift, 
medtages denne i den måned, hvor udgiften forfalder til betaling eller 
udbetales. 

Vi henviser i øvrigt til begrundelsen for afgørelsen.

Retsregler

Vi har truffet afgørelse efter lov om aktiv social politik (aktivloven), nr. 
455 af den 10. juni 1997, som senest er bekendtgjort ved 
lovbekendtgørelse nr. 806 af den 1. juli 2015, § 34, om særlig støtte.

Før den. januar 2016 havde § 34 følgende ordlyd:
”§ 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.”

Vi har også truffet afgørelse efter bekendtgørelse om særlig støtte efter 
§ 34 i lov om aktiv socialpolitik, nr. 1004 af 30. august 2015, 

”§ 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.”
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”§ 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.”

”§ 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 
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 henviser til Socialministeriets vejledning om lov om aktiv social politik, 
nr. 39 af 5. marts 1998, pkt. 111, om de månedlige boligudgifter

”Pkt. 111.
De årlige nettoboligudgifter omregnes til et månedligt beløb. 
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For ejer- og andelsboliger beregnes de månedlige udgifter og de 
skattemæssige virkninger på baggrund af den senest forudgående 
terminsbetaling. De beregnede månedlige udgifter benyttes ved 
beregning af den særlige støtte for den resterende del af kalenderåret. 
Ved begyndelsen af et nyt kalenderår foretages en ny beregning. Hvis et 
lån bliver færdigbetalt i løbet af et kalenderår, foretages en ny beregning 
gældende fra måneden efter, at lånet er færdigbetalt. 

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.”

Retsreglernes fulde ordlyd finder du på www.retsinformation.dk
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