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Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? 
 
 

Lovgivningens muligheder for økonomisk hjælp i 
særlige tilfælde 
 
 
Dette notat beskriver nogle af de muligheder, der er i lovgivningen for at yde økono-
misk hjælp i særlige tilfælde til borgere berørt af kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen 
og integrationsydelsen. 
 
Følgende er afgørende i bevillingen af hjælp i særlige tilfælde: 
 

• Økonomisk hjælp kan kun bevilges i akutte, enkeltstående tilfælde. De kan altså 
ikke bevilges igen og igen, så de får karakter af varig og løbende støtte. Herud-
over skal det altid vurderes, om det er en rimelig og realistisk udgift, og om på-
gældende selv kan afholde udgiften fremadrettet. 
 

• Det er sagsbehandleren i ydelses- og/eller socialforvaltningen, der har beslut-
ningskompetencen til at bevilge økonomisk hjælp ud fra en konkret vurdering af 
borgerens situation. 

 
• Der kan være forskellige serviceniveauer fra kommune til kommune, der define-

rer niveauet for hvornår, til hvem og i hvilke situationer, de forskellige ydelser 
kan bevilges.  
 
 

Aktivloven § 81 – hjælp til enkeltudgifter 
 
Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har 
været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgif-
terne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for 
at klare sig selv i fremtiden.  
 
Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke 
har kunnet forudses. Kommunen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis yde 
hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgø-
rende betydning for den pågældendes eller familiens livsførelse. 
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Aktivloven § 81A – midlertidig huslejehjælp 
 
Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede midlertidige huslejeudgifter til en per-
son, der er udsættelsestruet på grund af huslejerestancer, hvis det på sigt kan forebyg-
ge, at personen udsættes af boligen. Hjælpen kan kun ydes, hvis personen ikke har 
økonomisk mulighed for at betale huslejen.   
 
Kommunen kan betinge hjælpen af, at personen indgår en administrationsaftale, med-
virker til fastsættelse af en plan for flytning til en mere passende bolig eller deltager i 
gældsrådgivning el.lign. Kommunen skal særligt rette hjælpen til børnefamilier og soci-
alt udsatte borgere. Kommunen kan bestemme, at hjælpen udbetales direkte til udleje-
ren. 
 
Paragraffen kan ikke anvendes til direkte at kompensere for økonomiske sanktioner 
givet efter Aktivloven eller anden lovgivning vedrørende forsørgelsesgrundlaget, herun-
der højst sandsynligt også sanktioner i forbindelse med 225-timersreglen. 
 
 
Aktivloven § 82 – hjælp til sygebehandling, medicin mv. 
 
Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller 
lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økono-
misk mulighed for at betale udgifterne.  
 
Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbe-
grundet. Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det 
offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder 
inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er 
lægeligt velbegrundet. Man skal være opmærksom på, at lang ventetid på behandlingen 
i det offentlige behandlingssystem ikke kan begrunde, at der skal ske behandling i den 
private sektor. 
 
 
Aktivloven § 82A – hjælp til tandlæge 
 
Kommunen kan yde tilskud til betaling for tandpleje til uddannelses- og kontanthjælps-
modtagere. Der kan ydes tre former for tilskud:  

• For personer, som er 18 til 24 år, ydes der tilskud til dækning af 100 % af mod-
tagerens egne udgifter til tandpleje, dog med en egenbetaling på 600 kroner.  

• For personer, som er fra 25 til og med 29 år, som modtager uddannelseshjælp 
(og som ikke modtager aktivitets- og barselstillæg), ydes tilskud til dækning af 
100 % af modtagerens egne udgifter til tandpleje, dog med en egenbetaling på 
600 kroner. 

• For personer, som er 25 år eller derover, som modtager kontanthjælp, ydes 
dækning af 65 % af modtagerens egne udgifter til tandpleje, dog med en egen-
betaling på 600 kroner. 
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Kommunen skal forhåndsgodkende, at der ydes tilskud, hvis udgiften til et samlet be-
handlingsforløb overstiger 10.000 kroner. Kommunen skal i den forbindelse vurdere, 
om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Modtagere af til-
skuddet kan søge om hjælp til dækning af egenbetalingen efter § 82.  
 
 
Aktivloven § 83 – særlig hjælp vedrørende børn 
 
Kommunen kan yde hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn 
under 18 år, som ikke bor hos ansøgeren, og til lignende udgifter til oprindelige foræl-
dre, der efter forældreansvarslovens § 20 a får fastsat samvær med et bortadopteret 
barn, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Kommunen 
kan også yde hjælp til dækning af udgifter til en bopælsforælders transport af barnet i 
forbindelse med samvær. Transportudgifter deles dog af begge parter. Det er en betin-
gelse for at yde hjælp, at ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgif-
terne. 
 
 
Aktivloven § 85 – hjælp ved flytning 
 
Kommunen kan yde hjælp til en flytning, som forbedrer ansøgerens eller familiens bo-
lig- eller erhvervsforhold, herunder en flytning, hvor der flyttes fra en bolig med en bo-
ligudgift, der ikke svarer til ansøgerens eller familiens økonomiske formåen, til en bolig 
med lavere boligudgift. Det er en betingelse for hjælpen, at hverken ansøgeren eller 
ægtefællen har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Denne hjælp kan blive 
særlig vigtig at benytte sig af, i forhold til flygtninge der flytter fra midlertidige boliger 
og ind i permanente.  
 
 
Aktivloven § 34 – særlig støtte 
 
Personer, der opfylder betingelserne for at få uddannelses- og kontanthjælp, og som 
har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, kan særskilt eller i forbindelse med ud-
betaling af hjælp få en særlig støtte. Inden kommunen giver støtte, skal det undersø-
ges, om der kan skaffes en rimelig, billigere bolig. 
 
Følgende personer kan ikke få særlig støtte: 

• Ægtepar og samlevende, som udelukkende eller hovedsagelig er hjemmegående 
og derfor valgt ikke at udnytte sine uddannelses- eller arbejdsmuligheder. 

• Personer, der i en måned får engangshjælp, indtil de har ret til en hel måneds 
uddannelses- eller kontanthjælp. 
 

Personer, der får nedsat hjælp som følge af sanktioner, herunder hvis borgeren ikke 
opfylder 225-timerskravet, får særlig støtte med det beløb, der ville have været udbe-
talt, hvis borgeren ikke havde fået nedsat sin ydelse. 
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Aktivloven § 12, stk. 2 – uddannelseshjælp i en periode i forbindelse med 
overgang til uddannelse 
 
Kommunen kan fortsat udbetale integrationsydelse eller uddannelseshjælp til en person 
i en periode på max 2 måneder fra det tidspunkt, hvor personen påbegynder en uddan-
nelse på baggrund af et uddannelsespålæg og frem til det tidspunkt, hvor personen får 
udbetalt SU. 
 
 
Beskæftigelsesindsatsloven § 76 og 77 - Tilskud til at understøtte deltagelse i 
aktive tilbud 
 
I lov om aktiv beskæftigelsesindsats (eksempelvis § 76-77) er der mulighed for at yde 
tilskud til hjælpemidler, eksempelvis undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber mv., 
der kan understøtte, at personen kan deltage i tilbud givet efter kapitel 10-12 i lov om 
aktiv beskæftigelsesindsats.  
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