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former for økonomisk hjælp

1. Former for
økonomisk hjælp
I Ydelsesservice kan du søge om økonomisk hjælp, hvis du i en
periode ikke kan forsørge dig selv. Hjælpen beregnes ud fra
gældende lovgivning.
SÆRLIG STØTTE TIL HØJE BOLIGUDGIFTER
Når du søger kontanthjælp, kan du også søge om særlig støtte
til høje boligudgifter. For at være berettiget til den særlige
støtte skal du have boligudgifter af et vist omfang. Modtager
du kontanthjælp, skal du enten være over 25 år eller have egne
børn i hjemmet.
Vær opmærksom på, at særlig støtte til høje boligudgifter ikke
er det samme som den boligsikring/boligstøtte, som du søger
hos Borgerservice.
Du skal være opmærksom på, at den fulde boligsikring indgår i
beregningen af særlig støtte. Dette gør sig også gældende i det
tilfælde, at en del af din boligsikring eventuelt bliver benyttet
som afdrag på boligsikringsgæld.
Hvis du endnu ikke har søgt om boligsikring, når du søger om
særlig støtte til høje boligudgifter, laver Ydelsesservice et foreløbigt skøn over, hvor meget du har ret til at få i boligsikring.
Dette skønsmæssige beløb trækkes fra din særlige støtte til
høje boligudgifter, indtil Ydelsesservice modtager den endelige
beregning af din boligsikring fra Borgerservice.

former for økonomisk hjælp
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For information om hvordan den særlige støtte beregnes, se
kapitel 5.
ANDEN HJÆLP
I Ydelsesservice håndterer vi desuden ydelser som revalideringsydelse, syge- og barselsdagpenge, ledighedsydelse, fleksydelse samt ydelser efter Lov om delpension.
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2. Sådan får
du kontanthjælp
Hvad skal du gøre?
For at Ydelsesservice kan udbetale kontanthjælp, skal du først:
• Henvende dig i Jobcenter København for at tilmelde dig
som jobsøgende
• Gøre noget aktivt for at få et job
For yderligere information om de krav der stilles til dig, se
kapitel 4 og 7.
Når du henvender dig i Jobcentret, bliver du guidet til, hvordan du søger om kontanthjælp.
Hvis du har en indtægt, som ikke er tilstrækkelig til, at du kan
forsørge dig selv og din familie, kan du søge om supplerende
kontanthjælp. Hvis du bevilges hjælp, skal du hver måned sende en kopi af din lønseddel, dagpengespecifikation eller lignende. Lønsedlen skal vise, hvor mange timer du har arbejdet.
Du kan sende lønsedler og anden relevant dokumentation via
mail til: lonseddel@bif.kk.dk. Du får herefter en mail med en
kvittering for, at vi har modtaget mailen. Du kan også sende
dokumenterne til Ydelsesservice med post. Postboksadresse
og adresse til vores modtagelse finder du under kontaktoplysninger bagest.
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Udbetaling af hjælpen
Kontanthjælp
Der kan gå op til 15 hverdage, fra Ydelsesservice får din ansøgning sammen med den nødvendige dokumentation, til du får
besked om, hvorvidt du kan få økonomisk hjælp. Normalt går
det dog hurtigere.
Pengene bliver udbetalt bagud og kommer ind på din NemKonto den sidste hverdag i måneden. De vil typisk være til
rådighed på din konto om eftermiddagen. Hvis du er i tvivl,
om du har fået dine penge, kan din bank fortælle dig, om pengene er gået ind på din konto.
Engangshjælp
Da kontanthjælp bliver udbetalt bagud den sidste hverdag i
måneden, kan Ydelsesservice udbetale engangshjælp, hvis du i
den første måned ikke har penge til at forsørge dig selv og din
familie. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du har modtaget SU,
som udbetales forud, eller hvis du ikke har kontaktet kommunen den første dag, du var ledig.
Engangshjælpen er en skønsmæssig ydelse, det vil sige, at Ydelsesservice vurderer, om du har behov for engangshjælpen, og i
så fald hvor mange penge det drejer sig om.
For information om hvor meget du maks. kan få udbetalt i
engangshjælp, se kapitel 5.
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Supplerende kontanthjælp
Der går maks. fem hverdage, fra vi har modtaget din lønseddel, til pengene er på din Nemkonto. Det er derfor vigtigt, at
Ydelsesservice får dokumentationen for dine indtægter hurtigst muligt, da vi først kan udbetale penge herefter.
Vi har ikke mulighed for at udbetale penge på check eller i
kontanter og vil derfor altid benytte din NemKonto.

NemKonto
Alle i Danmark skal have en NemKonto. En NemKonto er en helt
almindelig bankkonto, som man har i forvejen, og som det offentlige
bruger til at udbetale penge til.
Har du ingen NemKonto, så kontakt din bank. Når du har oprettet
en NemKonto, kan vi overføre penge i løbet af et par dage.
Sådan gør du
• Vedhæft dine lønsedler i en mail
• Send mailen til lonseddel@ bif.kk.dk
• Du får en mail med en kvittering på, at Ydelsesservice har
modtaget lønsedlerne
(Der går ca. 5 hverdage før pengene er på din konto)

det hjælper vi dig med i ydelsesservice
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3. Det hjælper vi dig
med i Ydelsesservice
Ydelsesservice sikrer, at du får den rigtige ydelse til rette tid,
så du kan fokusere på at søge job.
Ydelsesservice:
• Viser dig, hvordan du søger økonomisk hjælp
• Fortæller, hvad du skal vise af dokumentation, for at du kan
søge om hjælp
• Giver dig råd og vejledning om de krav vi stiller, når du
søger og modtager økonomisk hjælp
• Skaffer en tolk, hvis dette er nødvendigt, når vi skal samarbejde med hinanden

Dokumentation
På forsiden af ansøgningsskemaet til kontanthjælp kan du læse, hvilken dokumentation Ydelsesservice skal se for at kunne give dig kontanthjælp.
Hvis der er andre ting, du tror, kan være vigtige for behandlingen af
din ansøgning, og som du tror, kan påvirke din ret til kontanthjælp,
er det vigtigt, at du også medbringer dokumentation for disse ting.
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4. Betingelser for at
få økonomisk hjælp
Ændringer i dine personlige eller
økonomiske forhold
Hvis dine personlige eller økonomiske forhold har ændret sig
på en måde, så du ikke længere kan forsørge dig selv eller din
familie, kan du få kontanthjælp.
Ændringen kan f.eks. være:
• Arbejdsløshed
• Sygdom
• Barsel
• Separation
• Skilsmisse
Ophold i Danmark
For at få økonomisk hjælp kræver det, at du opholder dig i
Danmark. Kun i særlige tilfælde kan du under kortvarige
ophold i udlandet få udbetalt hjælp. Det er derfor vigtigt, at
du hurtigst muligt giver besked først til Jobcentret og bagefter til Ydelsesservice, hvis du har planer om at rejse til udlandet. Vi vil så informere dig om, hvorvidt du er omfattet af de
regler, som gælder de særlige tilfælde, eller om hjælpen vil
blive stoppet.

betingelser for at få økonomisk hjælp
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Stå til rådighed for arbejdsmarkedet
Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt
jobsøgende, medmindre du ikke kan arbejde på grund af f. eks.
sygdom, barsel, manglende børnepasning eller lignende.
Ægtefællers pligt til
at forsørge hinanden
Betingelsen for at få hjælp er, at I, når begges indtægter er lagt
sammen, ikke kan forsørge hinanden.
Formue, indtægter, værdier og opsparing
Du har ikke ret til kontanthjælp, hvis:
• Din ægtefælle har en indtægt, som kan forsørge jer begge
• Du eller din ægtefælle har formue, som kan dække jeres
økonomiske behov

Formue i form af pensionsopsparinger eller tilsvarende ser
vi bort fra i de første seks måneder, du får kontanthjælp.
Herefter afgør størrelsen på opsparingen, om du fortsat
kan få hjælp. Hvis du har den slags opsparing og er i tvivl
om, hvordan den kan påvirke din kontanthjælp, så spørg os
i Ydelsesservice.

Pensionsopsparinger
Pensionsopsparinger er f.eks. kapitalpension, indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, ratepension, arbejdsgiver pension og livsforsikringer med tilbagekøbsret m.v.
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Hvis din situation ændrer sig, mens du
får økonomisk hjælp
Når du får økonomisk hjælp, er det vigtigt, at du fortæller os
om alle ændringer, som kan have indflydelse på hjælpen. Det
kan f.eks. være at:
• Du arver en sum penge
• Du vinder i lotto
• Du tjener penge
• Du bliver gift (hjælpen beregnes ud fra din og din ægtefælles samlede indtægt)
• Du søger ind på en uddannelse
• Du skifter adresse
• Gevinster
• Overskydende skat
Hvis du får et job
Når du får et job, skal du give Jobcentret besked, så vi kan
stoppe hjælpen. I det øjeblik, du kan forsørge dig selv, kan du
ikke længere få kontanthjælp. Det er derfor vigtigt, at du giver
besked om dit nye job, så du ikke skal betale hjælpen tilbage
på et senere tidspunkt.

Formue
Formue er f. eks. (indestående) penge i bank, aktier, obligationer og
andre værdipapirer, friværdi i bolig samt motorkøretøjer.
Formue kan også være kapitalpension, ratepension eller anden form
for opsparing til fratræden fra arbejdsmarkedet.

sådan beregnes hjælpen
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5. Sådan beregnes
hjælpen
Når Ydelsesservice beregner kontanthjælpen tager vi hensyn
til nogle bestemte forhold, som er afgørende for hvilket beløb,
du får.
Kontanthjælp
Hjælpens størrelse er afhængig af, om du er over eller under
25 år, og om du er forsørger af børn under 18 år.
Kontanthjælp pr. måned er:
Fyldt 25 år, forsørger............................................................ 13.952 kr.
Fyldt 25 år, ikke-forsørger..................................................10.500 kr.
Under 25 år, udeboende........................................................ 6.767 kr.
Under 25 år, hjemmeboende................................................ 3.265 kr.
Under 25 år, har egne børn i hjemmet............................ 13.952 kr.
Kvinder under 25 år, der har
passeret 12. svangerskabsuge.............................................10.500 kr.
Hvis du er under 25 år, ikke har egne børn i hjemmet og
betaler børnebidrag, får du et tillæg pr. måned som svarer til
normalbidraget. Du skal være opmærksom på, at du skal
aflevere dokumentation på, at du har bidragspligt, før vi kan
udbetale tillægget.
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Engangshjælp
Hjælpens størrelse er afhængig af, om du er over eller under
25 år, og om du er udeboende eller bor hos dine forældre.
Engangshjælp pr. måned er højst:
Fyldt 25 år..................................................................................5.611 kr.
Under 25 år, udeboende .......................................................5.611 kr.
Under 25 år, hjemmeboende ..............................................2.789 kr.
Nedsættelse af kontanthjælp
til unge under 25 år
Er du under 25 år og modtager kontanthjælp, så vær opmærksom på, at hvis du er i aktivering eller under forrevalidering, så
sættes hjælpen ned seks måneder efter, at dit beskæftigelsesfremmende forløb er startet.
Hjælpen sættes ned til:
Udeboende................................................................................ 5.753 kr.
Hjemmeboende.......................................................................2.860 kr.
Indtægter trækkes fra
den økonomiske hjælp
Hvis du eller din ægtefælle har indtægter, samtidig med at du/I
får økonomisk hjælp, trækkes indtægterne fra i hjælpen.
Du har derfor pligt til at fortælle Ydelsesservice om de eventuelle indtægter, du og din ægtefælle har. Hvis det er nødvendigt, har vi mulighed for at kontrollere dine oplysninger.

sådan beregnes hjælpen
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Indtægter kan f.eks. være:
• Løn
• Feriegodtgørelse
• Dagpenge
Alle indtægter, både egne eller eventuelt ægtefælles, trækkes
som udgangspunkt fra kontanthjælpen, og beregningen tager
udgangspunkt i tidspunktet for udbetalingen, ikke tidspunktet
for optjeningen. Hvis du starter på et arbejde eller en uddannelse og overgår til forudbetalt løn eller SU, vil du ikke være
berettiget til den optjente kontanthjælp.
Husk - når indtægter trækkes fra hjælpen:
Hvis indtægterne i en måned er højere end det, som du og
din ægtefælle er berettiget til at få i hjælp, vil der ikke blive
udbetalt hjælp for den måned. Den del af indtægten som
overstiger hjælpen, trækkes desuden fra hjælpen i den efterfølgende måned.
DER BETALES SKAT OG ATP AF
KONTANTHJÆLPEN
Du betaler skat af kontanthjælp. Når du har fået kontanthjælp
i seks måneder, trækker kommunen derudover også ATP fra
hjælpen.
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Beregning af særlig støtte
til høje boligudgifter
For at få særlig støtte til høje boligudgifter skal din del af boligudgifterne pr. måned overstige:
Fyldt 25 år, ikke-forsørger....................................................2.750 kr.
Uanset alder, har egne børn i hjemmet............................. 3.950 kr.
Uanset alder, har egne børn udenfor hjemmet...............4.050 kr.
Beregningen af størrelsen på den særlige støtte afhænger desuden af:
• Omfanget af din samlede økonomiske hjælp
• Dine hidtidige nettoindtægter
• Om du har børn – og antallet af børn i og udenfor hjemmet.
Hvis du har andels- eller ejerbolig, skal en del af den særlige
støtte betales tilbage.
Du kan vælge kun at få udbetalt det beløb, som ikke skal betales tilbage.
NB! Vær opmærksom på, at beregningsgrundlaget kan ændre
sig efter 3 måneder!

Regulering af beløb
Beskæftigelsesministeriet regulerer beløbene for økonomisk hjælp
én gang om året, den 1. januar.

skal hjælpen betales tilbage?
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6. SKAL HJÆLPEN
BETALES TILBAGE?
Ydelsesservice kan kræve, at du tilbagebetaler den økonomiske hjælp, som du allerede har fået, hvis du f.eks.:
•
•
•
•
•
•

Stopper i eller afviser tilbud om aktivering fra Jobcentret
uden rimelig grund
Stopper med dit arbejde uden rimelig grund
Afviser tilbud om arbejde uden rimelig grund
Er i stand til at betale hjælpen tilbage inden for en kortere
tidsperiode
Ikke har oplyst Ydelsesservice eller Jobcentret om ændringer i dine forhold (som kan påvirke din økonomiske hjælp)
Får en erstatning, et underholdsbidrag eller lignende, som
dækker samme formål som hjælpen

Tilbagebetaling af hjælp
Når vi har beregnet, hvor meget du skal betale tilbage, sender vi en
meddelelse til SKAT om vores krav. Du vil herefter blive kontaktet
af SKAT, som vil bede dig om at tilbagebetale det fulde beløb. Hvis
du ikke er i stand til dette, så kontakt SKAT for at få lavet en afdragsordning. I tilfælde af en afdragsordning vil SKAT tage udgangspunkt i dine økonomiske forhold og finde en alternativ løsning,
hvor du tilbagebetaler løbende i stedet for at betale hele beløbet
på én gang.
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7. Betingelser for at
bevare retten til
økonomisk hjælp
Vær tilmeldt Jobcentret som jobsøgende
Ydelsesservice udbetaler ikke økonomisk hjælp for de dage,
hvor du ikke har været tilmeldt Jobcentret og haft et aktivt
CV på www.jobnet.dk. For at bevare retten til økonomisk
hjælp er det nødvendigt, at du:
• Tilmelder dig som jobsøgende i Jobcenter København
• Lægger dit CV på www.jobnet.dk  
• Løbende bekræfter din tilmelding som jobsøgende på
www.jobnet.dk
Mød op til samtaler og sig
ja til tilbud fra Jobcentret
Hvis du:
• Udebliver fra samtaler
udbetaler vi ikke økonomisk hjælp for den periode, hvor du
skulle have været mødt til samtalen, og indtil du igen tager
kontakt til Jobcentret.
Hvis du:
• Har ubegrundet fravær eller udebliver helt fra et
aktiveringstilbud
udbetaler vi ikke økonomisk hjælp for de dage, hvor du enten
helt eller delvist er udeblevet.

betingelser for at bevare retten til økonomisk hjælp
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Hvis du:
• Stopper med at arbejde uden rimelig grund
• Afviser et tilbud om arbejde
• Ikke søger de konkrete job som Jobcentret stiller krav om
• Ikke møder op til jobsamtale hos en arbejdsgiver
• Ikke giver rettidig besked om sygdom
vil din økonomiske hjælp blive sat ned med et fast beløb. Beløbets størrelse er afhængigt af, om du er over eller under 25 år.
Kontanthjælp:
Månedlig nedsættelse, brutto
Fyldt 25 år..................................................................................1.615 kr.
Under 25 år, udeboende........................................................... 408 kr.
Under 25 år, hjemmeboende................................................... 250 kr.
Under 25 år, har egne børn i hjemmet...............................1.615 kr.
Under 25 år, passeret 12. svangerskabsuge.......................1.615 kr.
Den økonomiske hjælp stopper helt, hvis du, uden rimelig
grund, afviser et tilbud om aktivering, eller hvis du gentagne
gange udebliver fra et aktiveringsforløb.
Hvis du, gentagne gange uden rimelig grund, har stoppet med at
arbejde, har stoppet din aktivering eller har afvist tilbud om henholdsvis arbejde eller aktivering, kan Ydelsesservice kræve, at du
fremover skal betale den økonomiske hjælp, som du får, tilbage.
Det er K-kassen i Ydelsesservice, der træffer disse afgørelser.
Telefonnummeret findes under Kontaktoplysninger bagest.
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8. Afgørelser og
klagemuligheder
Afgørelser
Når Ydelsesservice har truffet beslutning i din sag, har du ret
til at få en afgørelse fra os. Den kan være enten mundtlig eller
skriftlig, og indeholder en begrundelse for den beslutning, vi
har truffet.
Hvis du modtager en mundtlig afgørelse, som ikke giver dig
fuldt medhold, kan du bede om at få en skriftlig begrundelse
med en forklaring på vores beslutning. Du skal kontakte Ydelsesservice og bede om den skriftlige begrundelse inden 14
dage, regnet fra den dato, hvor du modtog den mundtlige
afgørelse. Vi vil derefter sende begrundelsen til dig, inden der
er gået yderligere 14 dage.
Vil du klage?
Du har mulighed for at klage over kommunens afgørelse. Det
kan du gøre enten mundtligt eller skriftligt, senest fire uger
efter du har modtaget din afgørelse.
Klager over afgørelser, som Ydelsesservice har truffet, skal du
indgive til Ydelsesservice, som herefter vurderer afgørelsen
igen. Hvis Ydelsesservice fastholder afgørelsen, sendes din
klage videre til vurdering i Beskæftigelsesankenævnet.

afgørelser og klagemuligheder
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Hvis du mener, at Ydelsesservice ikke lever op til de almindelige retningslinjer for offentlig service og god sagsbehandling,
kan du ligeledes klage til os om dette.
Du har desuden mulighed for at klage til Borgerrådgiveren i
Københavns Kommune. Det er ikke Borgerrådgiverens opgave
at forholde sig til de afgørelser, som vi træffer i Ydelsesservice.
Borgerrådgiveren kan dog vurdere, om vi lever op til almindelige retningslinier for offentlig service og god sagsbehandling.
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9. hjælpens betydning
for andre ydelser
Når du får kontanthjælp, er din indtægt ofte lavere, end den indtægt du hidtil har haft. Det kan eventuelt påvirke andre ydelser.
Boligstøtte/boligsikring
Når du starter med at modtage kontanthjælp, kan du muligvis
få ret til boligstøtte, eller få forhøjet den boligstøtte, som du
allerede modtager. Det gælder også, hvis din ægtefælle får
kontanthjælp, da støtten er afhængig af både din og din ægtefælles indtægt. Kontakt Borgerservice og hør om reglerne.
Forældrebetaling til
vuggestue, dagpleje m.m.
Du bør spørge Forældrebetalingen i Børne- og Ungdomsforvaltningen, om betalingen til dagpleje, vuggestue, fritidshjem
eller SFO kan sættes ned, eller om du kan få friplads.
Børnebidrag
Statsforvaltningen Hovedstaden kan beslutte, om børnebidrag
udover normalbidraget kan sættes ned.
Andre ydelser
Kontakt Borgerservice hvis du er i tvivl om, hvorvidt hjælpen
påvirker din ret til andre sociale ydelser. Se adresser og telefonnumre på www.kk.dk.

kontaktoplysninger
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Kontaktoplysninger
Ydelsesservice København
Du kan finde oplysninger vedrørende vores åbningstider til
Kontanthjælp og til K-kassen på kommunens hjemmeside og
på vores telefonsvarer.
www.kk.dk/borger/oekonomi
Kontanthjælp:
Telefon: 82 56 40 00
Telefax: 82 56 40 10
Mail: ydelse@bif.kk.dk
Skriftlig henvendelse: Postboks 431, 2500 Valby
K-kassen:
Telefon: 82 56 41 00
Borgerservice
Telefon: 33 66 33 66
www.kk.dk/borgerservice
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SÅDAN KOMMUNIKERER DU MED
YDELSESSERVICE
Fra 1. november 2014 skal du kunne modtage al din post fra
det offentlige elektronisk. Men du kan allerede nu slippe for
papir, porto og breve i ringbind.
Digital post bliver sendt til en sikker elektronisk postkasse.
Den er knyttet til dit CPR nr. og beskyttet af dit NemID-login.
Din digitale postkasse ligger på www.borger.dk og vær
opmærksom på, at du kan få vist din post fra e-Boks i din
digitale postkasse.
Læs mere om digital post på www.kk.dk.

