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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 9. januar 2013 stillet følgende spørgsmål nr.
135 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Finn 
Sørensen (EL).

Spørgsmål nr. 135:
Vil ministeren oplyse reglerne for at modtage hjælp til bolig efter § 34 i aktivloven,
herunder hvor mange der har modtaget støtte i 2012, og hvor store tillæg der er tale 
om for de forskellige grupper af modtagere?

Endeligt svar:
Arbejdsmarkedsstyrelsen har oplyst følgende:

Personkredsen for særlig støtte
Personer, der opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp, og som har høje 
boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde, kan særskilt eller i forbindelse med udbe-
taling af kontanthjælp få særlig støtte efter § 34 i aktivloven. For at være berettiget 
til kontanthjælp og særlig støtte skal ansøgeren have været ude for ændringer i sine 
forhold, fx i form af sygdom eller arbejdsløshed, som gør, at pågældende ikke har 
en tilstrækkelig indtægt til dækning af egen eller familiens forsørgelse. Hvis der 
pga. reglerne om fradrag for indtægter ikke er grundlag for at udbetale kontant-
hjælp, kan særlig støtte ydes som supplement til fx syge- eller arbejdsløshedsdag-
penge.

Der er dog personer, der modtager kontanthjælp, men som ikke er berettiget til sær-
lig støtte. Det gælder dels kontanthjælpsmodtagere på ungesats, dels personer, der 
modtager kontanthjælp, fordi de ikke har optjent ret til pension her i landet. Heller 
ikke personer, der modtager engangshjælp efter aktivlovens § 25 a, og ægtepar, 
hvor den ene ægtefælle er hjemmegående og ikke stiller sig til rådighed for ar-
bejdsmarkedet, kan modtage særlig støtte. 

Regler for beregning af særlig støtte. 
Særlig støtte er en ikke-skattepligtig ydelse. Den særlige støtte beregnes som for-
skellen mellem boligudgifter (ekskl. boligstøtte) og en satsreguleret egenandel, der 
varierer efter, om personen har forsørgerpligt eller ej. 

Hvis en ikke-forsørger på kontanthjælp fx har månedlige boligudgifter på 4.000 kr.,
kan pågældende i 2013 få 1.250 kr. i særlig støtte pr. måned, beregnet som 4.000 
kr. minus egenandelen for ikke-forsørgere, som udgør 2.750 kr. pr. måned.

Den månedlige egenandel for en forsørger med 1 hjemmeboende barn er 3.950 kr. 
Den månedlige egenandel for en forsørger med 1 udeboende barn er 4.050 kr. 
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For børn udover det første barn reduceres de ovenfor nævnte egenandele på 3.950 
kr. og 4.050 kr. med hhv. 750 kr. og 600 kr. pr. barn. Forsørgernes egenandel fal-
der således, når antallet af børn stiger. 

Loft over særlig støtte
Det er ikke altid, at en person får hele forskellen mellem boligudgifterne og ege-
nandelen dækket, da der er loft over, hvor meget en person kan få i særlig støtte. 
Der er et indtægtsloft og efter 3 måneder på kontanthjælp eller særlig støtte også et 
dagpengeloft.

Indtægtsloftet betyder, at for at en person kan få særlig støtte, skal pågældende tid-
ligere have haft nettoindtægter, der svarer til personens nuværende nettoindtægter,
inkl. særlig støtte. Indtægtsloftet gælder for både forsørgere og ikke forsørgere. 
Dog kan ikke-forsørgere altid få særlig støtte op til ca. 2.200 kr. uanset pågælden-
des tidligere indtægter. 

Dagpengeloftet træder i kraft efter 3 måneder på kontanthjælp og/eller særlig støtte 
og betyder, at en persons samlede nettoindtægt, inkl. særlig støtte, højst kan svare
til dagpengemaksimum efter skat.  Dagpengeloftet gælder for både forsørgere og 
ikke forsørgere. 

Dagpengeloftet betyder, at en ikke-forsørger maksimalt kan få op til ca. 4.300 kr. 
om måneden, og at en forsørger maksimalt kan få ca. 2.100 kr. i særlig støtte. 

Da loft over særlig støtte beregnes på grundlag af indtægter efter skat, kan oven-
nævnte loftsbeløb variere som følge af forskelle i den kommunale skatteprocent.

Udbetalt beløb i særlig støtte
Det fremgår af tabel 1 nedenfor, hvor meget hhv. enlige og samlevende/gifte i gen-
nemsnit modtager i særlig støtte. Enlige uden hjemmeboende børn fik i november 
2012 i gennemsnit 1.340 kr. pr. måned i særlig støtte. Gifte/samlevende med 
hjemmeboende børn modtog i gennemsnit ca. 900 kr. pr. måned i særlig støtte.

Antal personer på særlig støtte
Det fremgår desuden af tabel 1, hvor mange personer der modtager særlig støtte ef-
ter § 34 i aktivloven. I november måned 2012 var der ca. 17.400 personer, der fik 
særlig støtte. Af de godt 17.400 personer på særlig støtte i november 2012 udgør 
enlige uden hjemmeboende børn hovedparten, svarende til ca. 85 procent. 
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Tabel 1 Månedlige gennemsnitlig ydelse samt antal personer, fordelt på familietyper hhv. uden og 
med hjemmeboende børn - opgjort november 2012

Familietyper Gennemsnitlig månedlig ydelse

November 2012

Antal personer med 
særlig støtte, pct.

November 2012

Enlige uden børn 1.340 kr. 85 %

Enlige med børn 1.130 kr. 5 %

Gift/samlevende uden børn 960 kr. 8 %

Gift/samlevende med børn 900 kr. 2 %

I alt 1.290 kr.
100%

(17.400 personer)
Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsens udtræk fra KMD-aktiv. Herning Kommune indgår ikke i udtræk-
ket

Venlig hilsen

Mette Frederiksen


