
Afsender: Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød 

Stig Dragholm
Hellebo Park 1,4.,-4
3000  Helsingør

Din boligstøtte og særlige støtte bliver sat ned

Vi skriver til dig, fordi vi har fået oplysninger fra Helsingør Kommune om dit
kontanthjælpsloft. Oplysningerne har betydning for, hvor meget du bliver
sat ned i boligstøtte og særlig støtte fra oktober 2016 og fremover.

Kontanthjælpsloftet

Kontanthjælpsloftet er en grænse for, hvor meget du maksimalt kan få i
kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse og boligstøtte og
særlig støtte.
Hvis din samlede støtte er højere end dit kontanthjælpsloft, bliver din
boligstøtte og særlige støtte sat ned.

Så meget bliver du sat ned fra oktober 2016 og fremover

Din særlige støtte bliver sat ned med 1.233,71 kr.
Særlig støtte, du får udbetalt den 31. oktober 2016 1.477,00 kr.

Din boligstøtte bliver fra den 1. oktober 2016 sat ned
med

0,00 kr.

Du kan se, hvordan vi er kommet frem til, hvor meget din støtte bliver sat
ned på siden "Derfor bliver din boligstøtte og særlige støtte sat ned".

Hvis du bor sammen med andre, der får kontanthjælp, kan det være, at din
boligstøtte bliver sat yderligere ned. Du vil få et brev den 1. oktober 2016,
hvor du kan se, hvor meget du samlet bliver sat ned og vil få udbetalt i
boligstøtte.

Har du spørgsmål til afgørelsen?

Hvis du er uenig i vores afgørelse eller har spørgsmål til den, er du
velkommen til at ringe til os på telefon 70 12 20 60.

I afsnittet "Klagevejledning" kan du læse, hvordan du kan klage over vores
afgørelse.

Du skal kontakte din kommune, hvis du har spørgsmål til:

· din kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp

· din særlige støtte

· dit kontanthjælpsloft

Vil du vide mere

22. september 2016
CPR-nr.: 030566-0329

Udbetaling Danmark
Boligstøtte

Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

CVR-nr.: 33236239

www.borger.dk/boligstoette

Telefontid:
Man-ons.: 8.00-16.00
Torsdag: 8.00-18.00
Fredag: 8.00-15.00

Tlf.: 70 12 20 60
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På www.borger.dk/kontanthjaelpsloft kan du læse mere om, hvad kontanthjælpsloftet kan betyde for
dig.

Venlig hilsen
Udbetaling Danmark
Boligstøtte
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Derfor bliver din boligstøtte og særlige støtte sat ned

Her kan du se, hvordan vi har beregnet, hvor meget din boligstøtte og særlige støtte bliver sat ned
for oktober 2016 og fremover.

Kontanthjælp 10.968,00 kr.
Særlig støtte 2.710,71 kr.
Boligstøtte pr. voksen på adressen * 820,00 kr.
Din samlede støtte 14.498,71 kr.
Du kan maksimalt få 13.265,00 kr.
Din samlede støtte bliver sat ned med (14.498,71-13.265,00) 1.233,71 kr.

*Dette beløb er beregnet ved at dele den bevilgede boligstøtte ligeligt mellem alle voksne på adressen.

Her kan du se, hvor meget din boligstøtte og særlige støtte bliver sat ned. Hvis nedsættelsen
overstiger din særlige støtte, trækker vi resten fra din boligstøtte.

Din særlige støtte bliver sat ned med 1.233,71 kr.

Hvis du får boligstøtte eller særlig støtte som lån

Hvis du bor i andels- eller ejerbolig og derfor får boligstøtte eller særlig støtte som tilskud og lån,
sætter vi først dit lån ned. Hvis nedsættelsen er på mere end dit lån, trækker vi resten i dit tilskud.
Det beløb, dit lån bliver sat ned med, skal du ikke betale tilbage.

Klagevejledning

Du har mulighed for at klage over afgørelsen. Det gør du ved at ringe til os eller sende din klage
med Digital Post på www.borger.dk/boligstøtte. Du kan også sende din klage som brev til
Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

Vi skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen. Hvis du klager, vurderer vi
sagen igen. Fastholder vi afgørelsen, sender vi din klage videre til Ankestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om Aktiv socialpolitik § 25 b, stk. 5, 6 og 7

Lov om Aktiv socialpolitik § 25 c, stk. 4, 5 og 7

Lov om individuel boligstøtte § 42 a
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