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Dit kontanthjælpsloft

B

Du modtager kontanthjælp, og derfor er du omfattet af kontanthjælpsloftet.
Det betyder, at der er en grænse for, hvad du maksimalt kan få i
kontanthjælp, særlig støtte og boligstøtte.

Afgørelse
Vi har afgjort, at du højst kan få 13.265,00 kr om måneden i samlet hjælp,
det vil sige i kontanthjælp, særlig støtte og boligstøtte.

Sådan har vi afgjort dit kontanthjælpsloft
Vi har afgjort, hvor meget du maksimalt kan få i samlet hjælp ud fra
følgende:

- Du får kontanthjælp 10.968,00 kr
- Du er enlig
- Du har ingen børn

Det betyder kontanthjælpsloftet for dine ydelser
Hvis din samlede hjælp er højere end dit kontanthjælpsloft, vil din
særlige støtte og din husstands boligstøtte blive sat ned.

Din kontanthjælp bliver ikke sat ned.

Du vil indenfor 5 uger få et brev fra Udbetaling Danmark om, hvilken
betydning dit kontanthjælpsloft har for din særlige støtte og for din
husstands boligstøtte.

Vi videregiver løbende oplysninger til Udbetaling Danmark om:
- dine samlede forsørgelsesydelser
- evt. afgørelser om nedsættelse eller bortfald af forsørgelsesydelse

som følge af sanktioner, samt oplysninger omkring nedsættelse efter
225-timers reglen

- evt. arbejdsindkomst og timegodtgørelse
- du/en i din husstand er anvist en særlig bolig som følge af fysisk

eller psykisk funktionsnedsættelse

Udbetaling Danmark beregner på baggrund af oplysningerne din samlede
hjælp, og nedsætter eventuelt din særlig støtte og din husstands
boligstøtte, hvis din samlede hjælp er højere end dit kontanthjælpsloft.

Hvis der sker ændringer, som kan have betydning for din kontanthjælp, har
du pligt til at fortælle det til os. Du vil modtage et nyt brev om dit
kontanthjælpsloft, hvis der sker ændringer i dine forhold.
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KONTANTHJÆLPSLOFT

Vil du vide mere
Du kan læse mere om kontanthjælpsloftet på www.borger.dk.

Med venlig hilsen

Helsingør Kommune

Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen til os inden 4 uger fra modtagelsen af
afgørelsen. Hvis vi ændrer afgørelsen, får du besked indenfor 4 uger. Hvis
vi ikke ændrer afgørelsen, sender vi indenfor 4 uger din klage videre
sammen med sagens øvrige akter til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Lovgrundlag
Lov om aktiv socialpolitik § 22-25
Lov om aktiv socialpolitik § 25 b, stk. 1-4 og 8-9
Lov om aktiv socialpolitik § 25 d
Lov om aktiv socialpolitik § 26, stk. 2.


