
Nyttig viden om kontanthjælpsloftet
Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer
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Kontanthjælpsloftets konsekvenser 

30.000 familier forventes at blive berørt af kontant-
hjælpsloftet, der træder i kraft  1. oktober 2016. 
Mange vil sandsynligvis ikke have betalingsevne til 
at blive boende i deres nuværende bolig. I denne 
folder får du et overblik over kontanthjælpsloftet og 
konsekvenserne for de almene beboere.

Folketinget har med kontanthjælpsloftet indført en 
grænse for, hvor meget der samlet set kan opnås i 
særlig støtte, boligstøtte og kontanthjælp, uddan-
nelseshjælp eller integrationsydelse. Er de samlede 
ydelser over grænsen/loftet, reduceres pr. 1. okto-
ber 2016 i særlig støtte eller boligstøtte. 
Kontanthjælpen, uddannelseshjælpen eller integrati-
onsydelsen forbliver den samme. Reduktionen i 
boligstøtte betyder, at de almene beboere, der ram-
mes af kontanthjælpsloftet, vil opleve, at den sam-
lede huslejeopkrævning bliver højere – selvom det 
reelt er boligstøtten, der er reduceret. 

Store konsekvenser for mange beboere
30.000 familier forventes at blive berørt af kontant-
hjælpsloftet. 13.000 af de berørte familier består af 
enlige forsørgere. De individuelle konkrete konse-
kvenser beregnes først medio september, da det er 
de aktuelle oplysninger gældende pr. 1. oktober 
2016, der anvendes i beregningerne. Midt i septem-
ber 2016 udsender Udbetaling Danmark en skrivelse 
til alle berørte beboere med de individuelle konse-
kvenser for såvel boligsikring som særlig boligstøtte.

En enlig forsøger med to børn i en gennemsnitlig 
almen bolig mister 2.900 kr. om måneden. Mange 
forventes at henvende sig til deres boligorganisation 
for at få hjælp og vejledning.

På de næste sider kan du få et overblik over de for-
skellige elementer i kontanthjælpsloftet.Informa-
tionerne er tænkt som baggrundsinformation, så du 
som ansat i en almen boligorganisation har viden 
om beboernes situation. Materialet kan ikke anven-
des til rådgivning eller individuel vejledning.
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Mere viden om kontanthjælpsloftet
Du kan få mere viden om reglerne og konsekvenser 
af kontanthjælpsloftet i BL Informerer nr. 2116 og 
nr. 3516.

Sidst i denne folder er en side, som du kan 
udlevere til beboere, der er berørt af kon-
tanthjælpsloftet. Siden fortæller, hvor man 
kan henvende sig, og hvor man kan få mere 
viden, hvis man er berørt af kontanthjælps-
loftet.
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For at få kontanthjælp og uddannelseshjælp skal 
man have haft ophold i Danmark, Grønland eller 
Færøerne i mindst 7 ud af de seneste 8 år. Hvis 
man ikke opfylder dette opholdskrav, vil man i ste-
det få integrationsydelse. Man kan normalt ikke få 
hjælp, hvis man opholder sig i udlandet. 

Nedsættelse eller stop for hjælp
Hjælpen vil blive nedsat, hvis man udebliver fra 
samtaler, aktivering og integrationsprogrammet, 
hvis man ikke er tilmeldt Jobnet som arbejdssøgen-
de, eller hvis man ikke opdaterer sit CV på jobnet.
dk. 

Hjælpen vil blive stoppet, hvis man afviser et aktive-
ringstilbud, et tilbud i integrationsprogrammet eller 
foranstaltninger som led i sygeopfølgning, eller hvis 
man gentagne gange udebliver fra sådanne tilbud.

 

Indtægter trækkes fra
Egne og ægtefælles indtægter trækkes fra i hjæl-
pen, der ses dog bort fra et minimumsbeløb. 

Udbetaling
Ydelserne bliver udbetalt månedsvis bagud.
Der bliver beregnet hjælp for de dage, man har 
opfyldt betingelserne. Hjælpen indsættes på 
NemKonto sidste hverdag i måneden.

Har man ikke en NemKonto, skal en sådan oprettes 
i et pengeinstitut.

Kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse
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Begrænsninger i hjælpen

Kontanthjælpsloftet
Der er fastsat et loft for, hvor meget man i alt kan 
modtage i integrationsydelse, uddannelseshjælp 
eller kontanthjælp + boligstøtte + særlig støtte til 
høje boligudgifter efter Aktivlovens § 34. 

Loftet for den enkelte afhænger af, hvilken ydelses-
sats man er indplaceret på, og af den familietype, 
man tilhører (gift, samlevende, enlig og forsørger 
eller ikke-forsørger). 

Loftet virker på den måde, at hvis de samlede ydel-
ser overstiger loftet, reduceres først i særlig støtte 
og dernæst i boligstøtte. Der reduceres ikke i for-
sørgelseshjælpen. De berørte almene beboere vil 
således opleve det som om, at huslejen stiger, når 
de rammes af kontanthjælpsloftet.

225-timers-reglen
Reglen betyder, at man skal have haft almindeligt 
og lønarbejde i mindst 225 timer inden for et år for 
fortsat at få den fulde ydelse. Det gælder, uanset 

om man får kontanthjælp, uddannelseshjælp eller 
integrationsydelse.

Når man har modtaget ydelsen i sammenlagt et år 
inden for tre år, skal man dokumentere 225 timers 
almindeligt lønarbejde inden for de seneste 12 
kalendermåneder for fortsat at få fuld økonomisk 
hjælp. 

Opfylder man ikke kravet på de 225 timer, bortfal-
der eller reduceres hjælpen. 

225 timers arbejde på 12 måneder svarer til cirka 
seks ugers fuldtidsarbejde eller cirka 6 timer om 
ugen.

Arbejde med f.eks. løntilskud eller fleksjob tæller 
ikke med som almindeligt lønarbejde.
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Mere om 225-timers-reglen

225-timers-reglen for ægtepar
Ægtepar, der har modtaget kontanthjælp i sam-
menlagt et år, skal hver især dokumentere 225 
timers arbejde i løbet af det seneste år. Ellers bort-
falder retten til fuld kontanthjælp. 

Opfylder den ene ægtefælle ikke kravet, bortfalder 
dennes kontanthjælp. Opfylder begge ægtefæller 
ikke kravet, er det kun den ene af ægtefællernes 
hjælp, der bortfalder. 

Man kan igen få fuld integrationsydelse, uddannel-
seshjælp eller kontanthjælp, når man kan opfylde 
kravet. Alle 225 timer skal dog ligge efter det tids-
punkt, hvor hjælpen faldt bort eller blev reduceret.

Der sker ikke reduktioner i ydelsen, hvis ens 
arbejdsevne er så begrænset, at man efter kommu-
nens vurdering ikke kan opnå beskæftigelse på det 
ordinære arbejdsmarked.

225-timers-reglen for ugifte
Lever man ikke op til timekravet, reduceres ydelsen 
med 1.000 kr. pr. måned. Man er igen berettiget til 
fuld kontanthjælp, når man opfylder kravet. 
Modtager man hjælp på mindre end voksensatser-
ne, får man reduceret hjælpen med op til 500 kr. 
pr. måned.

Der sker ikke reduktioner i ydelsen for ugifte, hvis:
•  Man modtager hjælp på SU-niveau.
•  Man modtager integrationsydelse.
•   Ens arbejdsevne er så begrænset, at man efter 

kommunens vurdering ikke kan opnå beskæfti-
gelse på det ordinære arbejdsmarked.
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Om opholdskravet
Hvis man ikke har haft ophold i Danmark, Grønland 
eller Færøerne i mindst 7 ud af de seneste 8 år, vil 
man få integrationsydelse i stedet for at få kontant- 
eller uddannelseshjælp. 

Ved opgørelsen af 7 års ophold inden for de sene-
ste 8 år, må man have haft ophold i udlandet i peri-
oder på sammenlagt højst 2 måneder pr. kalenderår 
i forbindelse med fx ferie, studie- eller forretnings-
rejse. Det kræver dog, at man har haft fast bopæl i 
Danmark, Grønland eller Færøerne.

Ophold i udlandet på militær mission for den dan-
ske stat under instruktion af forsvaret er undtaget. 
Det samme gælder ophold i udlandet, hvor ansøge-
ren af den danske stat er stillet til rådighed for mili-
tær mission under instruktion af udenlandsk eller 
international myndighed.

Opholdskravet gælder også for  
danske statsborgere
Har man som dansk statsborger arbejdet i et år eller 
mere i et andet land og er arbejdsløs, når man 
kommer hjem, så opfylder man ikke opholdskravet. 
Man vil derfor få integrationsydelse. 

Har samme person haft fx fuldtidsarbejde i ca. 12 
uger efter hjemkomsten og derefter bliver arbejds-
løs, vil man kunne få kontant- eller uddannelses-
hjælp.

Studier i udlandet giver ikke arbejdstagerstatus.

Opholdskrav
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Se satser for integrationsydelse  
længere fremme i denne folder.

Dansktillæg
Der kan, efter ansøgning, ud over integrationsydel-
sen bevilges et Dansktillæg på op til 1.517 kr. pr. 
md. før skat. 

For at få Dansktillæg skal man selv ansøge om det. 
Man skal have bestået Danskprøve 2, Danskprøve 3 
med et vist karaktergennemsnit, 9. klasses 
afgangseksamen med et vist karaktergennemsnit, 
FVU-læsning, trin 2 eller tilsvarende eller højere 
niveau, for at være berettiget til tillægget.

Begrænsning på integrationsydelse +  
dansktillæg
Integrationsydelsen + dansktillægget kan tilsammen 
højst udgøre det beløb, som man ville have fået i 
kontant- eller uddannelseshjælp, hvis man havde 
opfyldt opholdskravet.

 

Begrænsning for kontant- eller uddannelses-
hjælpsmodtagere, der er gift eller samlevende 
med en integrationsydelsesmodtager
Hjælpen til ægtepar og samlevende beregnes efter 
samme principper som for uddannelseshjælps- og 
kontanthjælpsmodtagere.

Der gælder dog særlige regler for beregning, hvis 
en person, der modtager integrationsydelse er gift 
eller samlevende med en person, der modtager 
uddannelseshjælp, kontanthjælp eller hjælp efter 
Aktivlovens § 27 eller § 27 a.

Integrationsydelse
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Engangshjælp
Hvis man ikke har mulighed for at forsørge sig selv 
indtil den første udbetaling af kontanthjælp, uddan-
nelseshjælp eller integrationsydelse,  er der mulig-
hed for, at man kan få bevilget engangshjælp for 
denne periode.

Særlig støtte til høje boligudgifter
Hvis man har særligt høje boligudgifter eller stor 
forsørgerbyrde, kan man muligvis få støtte efter 
Aktivlovens § 34, men den vil indgå som en del af 
den samlede kontanthjælp, der samlet set skal ligge 
under kontanthjælpsloftet. 

Kontanthjælp brutto pr. måned
Fyldt 30 år, forsørger børn 14.575 kr.
Fyldt 30 år, andre 10.968 kr.
Under 30 år og hjemmeboende 3.411 kr.
Under 30 år og udeboende 7.069 kr.
Enlig forsørger under 30 år 13.931 kr. 
Forsørger under 30 år uden ret til  
ekstra børnetilskud 9.746  kr.

Uddannelseshjælp brutto pr. måned
Under 30 år hjemmeboende 2.590 kr.
Under 30 år og udeboende 6.010 kr.
Enlig forsørger under 30 år 12.019 kr. 
Forsørger under 30 år uden ret  
til ekstra børnetilskud 8.411 kr.

Generelt Satser
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Både kontanthjælp og uddannelseshjælp  
brutto pr. måned
Under 30 og og gravid og har passeret 12. uge  10.968 kr.
Under 30 år med visse psykiske lidelser og forsørger 14.575 kr.  
Under 30 år med visse psykiske lidelser og udeboende 10.968 kr.

•  Er man over 30 år, får man kontanthjælp
•   Er man under 30 år, og har man en erhvervskompetencegivende uddannelse, får man kontanthjælp.
•   Er man under 30 år, og har man ikke har en erhvervskompetencegivende  

uddannelse får man uddannelseshjælp.

Engangshjælp brutto for en hel måned
Over 25 år og udeboende under 25 år maks.  5.862 kr.
Under 25 år og hjemmeboende maks.  2.914 kr.

Integrationsydelse
Enlig forsørger med ret til ekstra børnetilskud                12.019 kr.   
Forsørger uden ret til ekstra børnetilskud                         8.411 kr. 
Ikke-forsørger fyldt 30 år og udeboende og
ikke- forsørger under 30 år  6.010 kr.
Hjemmeboende ikke-forsørger under 30 år  2.590 kr.
Dansktillæg maks.  1.517 kr.
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Bliver du berørt af det nye kontanthjælpsloft? Så se her. 

Kontakt din kommune, hvis du har spørgsmål om kontanthjælp/integrationsydelse/uddannelses-
hjælp eller spørgsmål til udbetalingen af kontanthjælp.

Mere viden

Du kan få mere viden om det ny kontanthjælpsloft på:  
www.borger.dk/kontanthjaelpsloft

Hvordan forbedrer du din situation?
I BL Beboerbladet nr. 2 og nr. 3 er to store artikler om, hvordan 
du kan forbedre din økonomiske situation, hvis du berøres af 
kontanthjælpsloftet. Se mere på www.beboerbladet.dk

BL hotline om kontanthjælpsloftet
Den 19. og 20. september 2016 kan du ringe til BL. 
Beboerbladet, hvor et hold af eksperter rådgiver om det ny  
kontanthjælpsloft. Ring på 33 76 20 23 mellem kl. 9-16. 
Hotlinen er kun åben den den 19. og 20. september 2016.  

Parat til kontanthjælpsloftet?

Læs artiklen 
i Beboerbladet  

nr. 2 her 

Læs artiklen 
i Beboerbladet  

nr. 3 her 

http://www.e-pages.dk/bl/323/html5/2
http://www.e-pages.dk/bl/330/html5/14
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