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1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP
Hos Socialcentret Tårnby Kommune kan du søge om økonomisk
hjælp, hvis du i en periode ikke kan forsørge dig selv.

INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSESHJÆLP ELLER KONTANTHJÆLP
Har du ikke haft ophold i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år,
Vil du være omfattet af reglerne for integrationsydelse.
Har du haft ophold i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år og er
du fyldt 30 år, vil du være omfattet af reglerne for kontanthjælp.
Har du haft ophold i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år, er
under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse,
Vil du være omfattet af reglerne for kontanthjælp. Hvis
du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, vil det
være reglerne om uddannelseshjælp, som gælder for dig.
Læs mere om betingelserne for at få kontantydelse på side 22.
OBS: Erhvervskompetencegivende uddannelse
En erhvervskompetencegivende uddannelse er en erhvervsuddannelse,
en erhvervsgrunduddannelse (egu) eller en videregående
uddannelse. Folkeskole og gymnasial uddannelse er ikke en
Erhvervskompetencegivende uddannelse.
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SÆRLIG STØTTE TIL HØJE BOLIGUDGIFTER
Når du søger hjælp, 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.
Vær opmærksom på at særlig støtte til høje boligudgifter ikke
er det samme som den boligstøtte, du søger hos Udbetaling
Danmark på Borger.dk.
Du skal være opmærksom på, at boligstøtte indgår i beregningen
Af særlig støtte til høje boligudgifter. Dette gør sig også
gældende i det tilfælde, at en del af din boligstøtte eventuelt
Bliver benyttet som afdrag på boligstøttegæld.
Hvis du endnu ikke har søgt om boligstøtte, når du søger om
særlig støtte til høje boligudgifter, laver Socialcentret et foreløbigt
skøn over, hvor meget du har ret til at få i boligstøtte.
Det skønsmæssige beløb trækkes fra din særlige støtte til høje
boligudgifter, indtil Socialcentret modtager den endelige
beregning af din boligstøtte fra Udbetaling Danmark.
For information om hvordan den særlige støtte beregnes, se
kapitel 4.
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2. SÅDAN FÅR DU INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- ELLER
KONTANTHJÆLP
HVAD SKAL DU GØRE
For at Socialcentret kan udbetale integrationsydelse, uddannelseseller kontanthjælp, skal du først:
• Henvende dig i Jobcenter Tårnby 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 3 og 6.
Når du henvender dig i jobcentret, bliver du guidet til, hvordan
du søger om integrationsydelse, uddannelses- og 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
integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp. Hvis du
får hjælp, skal du hver måned sende en kopi af din lønseddel,
Dagpengespecifikation eller lignende. Det skal fremgå af lønsedlen,
Hvor mange timer du har arbejdet.
Da integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp bliver
udbetalt bagud den sidste hverdag i måneden, kan Socialcentret
udbetale engangshjælp, hvis du i den første måned
Ikke har penge til at forsørge dig selv og din familie. Det kan
fx 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
Socialcentret 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 4.
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Du kan sende lønsedler og anden relevant dokumentation
via Digital Post. Skal du sende personfølsomme oplysninger
til os, opfordrer vi dig til at bruge Digital Post.
På borger.dk kan du nu modtage post fra Tårnby Kommune digitalt, og du kan skrive til os digitalt og
sikkert. Alt, du skal gøre, er at tilmelde dig Digital Post på borger.dk.
Find yderligere information på https://www.borger.dk/internet-og-sikkerhed/digital-post/post

Du finder yderligere kontaktoplysninger bagerst i dette hæfte.

UDBETALING AF HJÆLPEN
Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp
Der kan gå op til 10 hverdage, fra det øjeblik Socialcentret
har modtaget din ansøgning og AL den nødvendige dokumentation,
til du får besked om, hvorvidt du kan få økonomisk hjælp.

Engangshjælp
Da integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp bliver
udbetalt bagud den sidste hverdag i måneden, kan Socialcentret
udbetale engangshjælp, hvis du i den første måned
Ikke har penge til at forsørge dig selv og din familie. Det kan
fx 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
Socialcentret 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 4.
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Supplerende integrationsydelse, uddannelses og kontanthjælp
Der går maks. fem hverdage, fra vi har modtaget din lønseddel,
til pengene er på din Nemkonto. Det er derfor vigtigt, at
Socialcentret 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.
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3. 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 integrationsydelse, uddannelses- eller
kontanthjælp.
Ændringen kan fx være:
• Arbejdsløshed
• Sygdom
• Barsel
• Separation
• Skilsmisse

OPHOLD I DANMARK
Når du modtager økonomisk hjælp, skal du opholde 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
Socialcentret, hvis du har planer om at rejse til udlandet. Vi vil
da informere dig om, hvorvidt du er omfattet af de regler, som
gælder de særlige tilfælde, eller om hjælpen vil blive stoppet.
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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 fx
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 integrationsydelse, uddannelses- eller
kontanthjælp, hvis:
• Din ægtefælle har en indtægt, som kan forsørge jer begge
• Du eller din ægtefælle har formue, som kan dække jeres
økonomiske behov
Du har efter loven formue, hvis du har mere end 10.000 kr.
som enlig og 20.000 kr. for ægtefæller. Formue i form af
pensionsopsparinger eller tilsvarende ser vi bort fra i de første
seks måneder, du får integrationsydelse, uddannelses- eller
kontanthjælp.

OBS: Pensionsopsparinger
Pensionsopsparinger er fx kapitalpension, indestående i Lønmodtagernes
Dyrtidsfond, ratepension, arbejdsgiver pension, alderspension
Og livsforsikringer med tilbagekøbsret m.v.
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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 økonomiske hjælp så spørg os i Socialcentret.

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 fx være at:
• Du arver
• 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
• Du modtager gevinster
• Du får penge tilbage i skat
• Du får feriepenge
• Du optager lån
OBS: Formue
Formue er fx (indestående) penge i banken (herunder også lån),
aktier, obligationer og andre værdipapirer, friværdi i bolig, lån
Samt motorkøretøjer.
Formue kan også være kapitalpension, ratepension eller anden form
For opsparing til fratræden fra arbejdsmarkedet.
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FÅR DU 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 integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp.
Det er derfor vigtigt, at du giver besked om dit nye job,
så du ikke skal betale hjælpen tilbage på et senere tidspunkt.

NÅR DU STARTER UDDANNELSE
Når du starter uddannelse, vil din integrationsydelse,
uddannelses- eller kontanthjælp ophører med sidste udbetaling,
Måneden før uddannelsen påbegyndes. Starter du fx
uddannelse den 1. september, vil du få udbetalt din integrationsydelse,
uddannelses- eller kontanthjælp sidste gang den
31. juli. Den økonomiske hjælp, du får udbetalt den 31. juli,
Skal dække din forsørgelse i august måned. Herefter skal din
forsørgelse dækkes af SU, som er forudbetalt.
Hvis din udbetaling af SU er forsinket, og du er startet
uddannelse på baggrund af et uddannelsespålæg fra dit
jobcenter, kan vi i en periode på op til 2 måneder udbetale
Uddannelseshjælp til dig.
Hvis SU’en dækker samme periode som uddannelseshjælpen,
skal du betale den udbetalte uddannelseshjælp tilbage, når du
får din SU udbetalt.
Hvis din SU er forsinket, og du derfor har brug for at få
uddannelseshjælp, kan du søge om den på vores hjemmeside:
http://www.taarnby.dk/borger/jobcenter/velkommen-til-jobcenter-taarnby
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4. SÅDAN BEREGNES HJÆLPEN
Når Socialcentret beregner hjælpen, tager vi hensyn til nogle
bestemte forhold, som er afgørende for, hvilket beløb du får.

KONTANTHJÆLP
Du får kontanthjælp, hvis du er fyldt 30 år, eller hvis du har en
erhvervskompetencegivende uddannelse.
Kontanthjælp pr. måned, før skat:
Over 30 år:
Fyldt 30 år, forsørger ...........................................................14.808 kr.
Fyldt 30 år, ikke-forsørger .................................................11.143 kr.
Under 30 år:
Enlig forsørger ........................................................................14.154 kr.
Forsørger, som ikke har erhvervet ret til
ekstra børnetilskud ................................................................ 9.902 kr.
18-29 år, udeboende .............................................................. 7.182 kr.
18-29 år, hjemmeboende .......................................................3.466 kr.
Kvinder under 30 år der har
passeret 12. svangerskabsuge ............................................11.143 kr.
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Hvis du er under 30 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.
Vær opmærksom på at der gælder særlige regler, hvis kommunen
udbetaler dit bidrag til den anden forældre.

AKTIVITETSTILLÆG TIL KONTANTHJÆLP
Når du er under 30 år, får du et aktivitetstillæg til din kontanthjælp,
hvis dit jobcenter har vurderet at du er aktivitetsparat,
og du har sagt ja til at være i aktivering.
Aktivitetstillæg pr. måned, før skat:
Enlig forsørger ............................................................................ 654 kr.
Forsørger, som ikke har erhvervet sig ret til
ekstra børnetilskud ................................................................4.906 kr.
Udeboende, fyldt 25 år ............................................................3.961 kr.
Hjemmeboende, fyldt 25 år ....................................................7.678 kr.

BARSELSTILLÆG TIL KONTANTHJÆLP
Du har ret til barselstillæg, når du er under 30 år og har ret til
fravær på grund af graviditet, barsel og adoption, og jobcentret
har visiteret dig som jobparat. Barselstillægget svarer til
aktivitetstillægget som nævnt ovenfor.
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UDDANNELSESHJÆLP
Du får uddannelseshjælp, hvis du er under 30 år og ikke har en
erhvervskompetencegivende uddannelse.
Uddannelseshjælp pr. måned, før skat:
Enlig forsørger ........................................................................12.211 kr
Forsørger,som ikke har erhvervet ret til
ekstra børnetilskud .................................................................8.546 kr.
18-29 år, udeboende .............................................................. 6.106 kr.
18-29 år, hjemmeboende ......................................................2.631 kr.
Kvinder under 30 år, der har
passeret 12. svangerskabsuge ............................................11.143 kr.

AKTIVITETSTILLÆG TIL UDDANNELSESHJÆLP
Du får et aktivitetstillæg til din uddannelseshjælp, hvis dit jobcenter
har vurderet, at du er aktivitetsparat, og du har sagt ja
til at være i aktivering.
Aktivitetstillæg pr. måned, før skat:
Enlig forsørger ..........................................................................2.597 kr
Forsørger,som ikke har erhvervet ret til
ekstra børnetilskud .................................................................6.263 kr
Udeboende, under 25 år ...................................................... 1.076 kr.
Udeboende, fyldt 25 år ......................................................... 5.037 kr.
Hjemmeboende, under 25 år ..................................................834 kr.
Hjemmeboende, fyldt 25 år ................................................8.512 kr.
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BARSELSTILLÆG TIL UDDANNELSESHJÆLP
Du har ret til barselstillæg, når du er under 30 år og har ret til
fravær på grund af graviditet, barsel og adoption, og jobcentret
har visiteret dig som uddannelsesparat. Barselstillægget svarer til
aktivitetstillægget til uddannelseshjælpen (Se ovenstående afsnit).

INTEGRATIONSYDELSE
Du får integrationsydelse, hvis du ikke har haft ophold i
Danmark i 7 ud af de seneste 8 år.
Integrationsydelse pr. måned, før skat:
Enlig forsørger ....................................................................... 12.211 kr.
Forsørger som ikke har erhvervet ret til
ekstra børnetilskud .................................................................8.546 kr.
Udeboende ............................................................................... 6.106 kr.
Hjemmeboende.......................................................................2.631 kr.

DANSKTILLÆG TIL INTEGRATIONSYDELSE
Når du har bestået prøve i Dansk 2 eller FVU læsning trin 2
eller tilsvarende eller højere prøve i dansk, kan du søge om at
få et tillæg til integrationsydelsen.
Tillægget kan højst udgøre, pr. måned, før skat .............1.541 kr.
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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, før skat:
Fyldt 25 år ................................................................................5.956 kr.
Under 25 år, udeboende .......................................................5.956 kr.
Under 25 år, hjemmeboende ................................................2.961 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 Socialcentret om de eventuelle
indtægter, du og din ægtefælle har. Hvis det er nødvendigt,
har vi mulighed for at kontrollere dine oplysninger.
Indtægter kan fx være:
• Løn
• Feriegodtgørelse
• Dagpenge
Alle indtægter, både egne eller eventuel ægtefælles, trækkes
som udgangspunkt fra integrationsydelse, uddannelses- og 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
integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp.
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Feriegodtgørelse fradrages i hjælpen, når ferien holdes og ikke
nødvendigvis, når godtgørelsen udbetales. Feriegodtgørelsen
modregnes svarende til det antal dage feriegodtgørelsen er
bestemt til at dække.
Hæver du din feriegodtgørelse uden at holde ferie, skal du
være opmærksom på, at feriegodtgørelsen vil blive modregnet
din uddannelses- og kontanthjælp som en indtægt. Det betyder,
at din feriegodtgørelse vil blive modregnet din integrationsydelse,
uddannelses- og kontanthjælp krone for krone.

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 HJÆLPEN
Du betaler skat af din integrationsydelse, uddannelses- eller
kontanthjælp. Når du har fået hjælp i 12 måneder, trækker
kommunen derudover også ATP fra hjælpen.
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5. KONTANTHJÆLPSLOFT OG SÆRLIG STØTTE
Når du modtager integrationsydelse, uddannelses- eller
kontanthjælp, får du et loft over, hvor meget du kan modtage i
offentlige ydelser.
Overstiger dine samlede ydelser, hvad du maksimalt kan få, vil
din særlige støtte og boligstøtte blive reduceret.
Kontanthjælpsloftet afhænger af, hvilken ydelsessats du er
indplaceret på. Du kan finde dit loft i tabellen på næste side.

20

TÅRNBY KOMMUNE

Gifte og
samlevende
personer,
som har
forsørgelsespligt
over for et
barn
1.Du modtager
Uddannelses eller
kontanthjælp
svarende
til voksensats
2.Du modtager
kontanthjælp
på ungesats
3. Du modtager
integrationsydelse
og
uddannelseshjælp.

Gifte og
samlevende
personer,
som har
forsørgelsespligt
over for to
eller flere
børn
14.808 kr.

Gifte og
samlevende
personer,
som ikke er
forsørgere

Enlige personer,
som
har
forsørgelsespligt
over for et
barn

Enlige personer,
som
har
forsørgelsespligt
over for to
eller flere
børn

Enlige
personer,
som ikke
er forsørgere

11.143 kr.

15.439 kr.

15.803 kr.

13.477 kr.

12.643 kr.

12.518 kr.

9.603 kr.

15.134 kr.

15.498 kr.

10.316 kr.

12.057 kr.

11.894 kr.

9.202 kr.

14.399 kr.

14.762 kr.

9.910 kr.

Den ægtefælle,
der
ikke får
hjælpen
nedsat, og
som har
forsørgelsespligt
over for to
eller flere
børn
9.300 kr.

Den ægtefælle,
der
ikke får
hjælpen
nedsat, og
som ikke er
forsørger

Den ægtefælle,
der
får hjælpen
nedsat, og
som har
forsørgelsespligt
over for et
barn

Den ægtefælle,
der
får hjælpen
nedsat, og
som har
forsørgelsespligt
over for to
eller flere
børn

Den ægtefælle,
der får hjælpen
nedsat, og
som ikke er
forsørger

6.216 kr.

6.975 kr.

6.975 kr.

5.158 kr.

14.808 kr.

Den ægtefælle,
der
ikke får
hjælpen
nedsat, og
som har
forsørgelsespligt
over for et
barn
4. Hvis du har
en ægtefælle,
hvor d en ene
eller I begge
modtager
integrationsydelse,
og ikke opfylder
225 timers
kravet

9.232 kr.

Loftssatser i 2016-niveau i ovenstående tabel
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Socialcentret indplacerer dig på dit kontanthjælpsloft. Vi
beregner også hvor meget du kan få i særlig støtte.
Udbetaling Danmark beregner, om du skal sættes ned i din
boligstøtte og særlige støtte. Du vil modtage et brev fra Udbetaling
Danmark, hvis der sker nedsættelse i din økonomiske
hjælp til din bolig.

UNDTAGELSER
Der er særlige situationer, hvor du kan beholde din boligstøtte
og særlige støtte, selvom det overstiger dit kontanthjælpsloft.
1. Boligstøtte og særlig støtte vil ikke blive reduceret, hvis en
person i husstanden modtager boligstøtte efter reglerne
for stærkt bevægelseshæmmede
2. Boligstøtte og særlig støtte vil ikke blive reduceret, hvis en
person i husstanden modtager boligstøtte efter reglerne
for modtagere af døgnhjælp efter serviceloven.
3. Boligstøtte og særlig støtte vil ikke blive reduceret, hvis en
person i husstanden på grund af fysisk eller psykisk
funktionsevnenedsættelse er visiteret til og anvist en almen
ældrebolig eller lignende boligtype.
4. Boligstøtte og særlig støtte vil ikke blive reduceret, hvis en
person i husstanden modtager boligstøtte (boligydelse)
efter reglerne om en boligydelsesmodtager, som er anvist
en almen ældrebolig m.fl. boliger af kommunen.
Skulle en modtager af integrationsydelse, uddannelses- eller
kontanthjælp der bor i en sådan husstand, miste særlig støtte
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eller boligstøtte grundet kontanthjælpsloftet, vil husstanden
kunne indgive ansøgning om boligstøtte efter reglerne for
stærkt bevægelseshæmmede eller døgnhjælpsmodtagere.

BEREGNING AF SÆRLIG STØTTE TIL HØJE BOLIGUDGIFTER
For at få særlig støtte til høje boligudgifter skal din del af boligudgifterne
pr. måned overstige, før skat:
Ikke-forsørger .........................................................................2.950 kr.
Har egne børn i hjemmet ..................................................... 4.200 kr.
Har egne børn udenfor hjemmet .......................................4.300 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!
OBS: Regulering af beløb
Beskæftigelsesministeriet regulerer beløbene for økonomisk hjælp
én gang om året, den 1. januar.
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6. SKAL HJÆLPEN BETALES TILBAGE?
Socialcentret samkører hver måned oplysninger fra E-indkomstregistret
med kommunens it-systemer. Det gør vi for
at kontrollere, om betingelserne for at udbetale hjælp er
opfyldt og for at kontrollere, om der er sket fejl eller misbrug
i forbindelse med udbetaling af hjælpen.
Hvis du har givet urigtige oplysninger, eller hvis du har fortiet indtægter/
formue, vil det medføre, at du skal betale hele eller en del af
den hjælp, du har modtaget, tilbage. Det kan også medføre,
at vi anmelder forholdet til politiet.
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Socialcentret kan desuden kræve, at du tilbagebetaler den
økonomiske hjælp, som du allerede har fået, hvis du fx:
• Er i stand til at betale hjælpen tilbage inden for en kortere
tidsperiode
• Ikke har oplyst Socialcentret 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

OBS: Tilbagebetaling af hjælp
Når vi har beregnet, hvor meget du skal betale tilbage, sender vi en
meddelelse til socialcentret om vores krav. Du vil herefter
blive kontaktet af dem, som vil bede dig om at tilbagebetale det
fulde beløb.
Hvis du ikke er i stand til dette, så kontakt servicecentret på
tlf. 32 47 11 83 for at få lavet en afdragsordning.
I tilfælde af en afdragsordning vil der blive taget udgangspunkt i
dine økonomiske forhold, så du tilbagebetaler løbende i stedet for
at betale hele beløbet på én gang.
Vær opmærksom på, at hvis du har/får ret til fx overskydende skat,
overskydende licensbetaling o.l., og du modtager/ eller har modtaget
ydelser mod tilbagebetaling, så har SKAT ret til at modregne
udbetalingen i din gæld.
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7. BETINGELSER FOR AT BEVARE RETTEN TILØKONOMISK HJÆLP
VÆR TILMELDT JOBCENTRET SOM JOBSØGENDE
Socialcentret 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 Tårnby
• Lægger dit CV på www.jobnet.dk
• Løbende bekræfter din tilmelding som jobsøgende på
www.jobnet.dk
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.
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FERIE NÅR DU MODTAGER ØKONOMISK HJÆLP
Hvis du modtager integrationsydelse, har du ikke ret til at
holde ferie med integrationsydelse.
Modtager du uddannelses- eller kontanthjælp, har du sammenlagt
ret til 4 ugers ferie med ydelse, hvis du:
• har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp uafbrudt i 12
måneder på det tidspunkt du ønsker at holde ferie, og
• har aftalt med dit jobcenter eller beskæftigelsescenter,
hvornår du holder ferie. Du kan højst aftale én ferieperiode
ad gangen.
Du har højst ret til 2 ugers ferie ad gangen.
Du kan ikke modtage uddannelses- eller kontanthjælp under
ferie, hvis:
• du først oplyser dit jobcenter om, at du har holdt ferie
efter du har holdt den
• din uddannelses- eller kontanthjælp har været afbrudt i
løbet af de sidste 12 måneder. Mød op til samtaler og sig ja
til tilbud fra jobcentret
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NEDSÆTTELSE AF HJÆLPEN
Din økonomiske hjælp vil blive sat ned med et fast beløb, der
svarer til 3 gange dagssatsen for din samlede hjælp, hvis du
uden rimelig grund:
• stopper med at arbejde
• afviser tilbud om arbejde
• ikke giver besked om sygdom til jobcentret eller arbejdsgiver
• ikke søger konkrete job, som jobcentret stiller krav om
• ikke giver besked om sygdom til kommunen i forbindelse
med en jobsamtale elle andre foranstaltninger, som led i
sygeopfølgning
• stopper med en uddannelse, der er påbegyndt på baggrund
af et uddannelsespålæg
• ikke overholder aftaler om jobsøgning
• ikke registrerer dine jobsøgningsaktiviteter i jobloggen
inden for den fastsatte tidsfrist
Kontanthjælp, månedlig nedsættelse før skat:
Over 30 år:
Fyldt 30 år, forsørger ............................................................. 2.049 kr.
Fyldt 30 år, ingen børn ...........................................................1.542 kr.
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Kontanthjælp uden aktivitetstillæg,
månedlig nedsættelse før skat:
Under 30 år:
Enlig forsørger ......................................................................... 1.959 kr.
Forsørger som ikke har erhvervet ret til
ekstra børnetilskud ................................................................ 1.371 kr.
Udeboende 18-29 år ..................................................................993 kr.
Hjemmeboende, 18-29 år.........................................................480 kr.
Kvinder under 30 år der har
passeret 12. svangerskabsuge ...............................................1.542 kr.
Kontanthjælp med aktivitetstillæg,
månedlig nedsættelse, før skat:
Enlig forsørger ......................................................................... 2.139 kr.
Forsørger som ikke har erhvervet ret til
ekstra børnetilskud ................................................................ 2.139 kr.
Udeboende , fyldt 25 år .........................................................1.542 kr.
Hjemmeboende, fyldt 25 år ..................................................1.542 kr.
Uddannelseshjælp uden aktivitetstillæg,
månedlig nedsættelse før skat:
Enlig forsørger ......................................................................... 1.692 kr.
Forsørger som ikke har erhvervet ret til
ekstra børnetilskud .................................................................1.182 kr.
Udeboende 18-29 år ..................................................................846 kr.
Hjemmeboende, 18-29 år........................................................ 363 kr.
Kvinder under 30 år der har
passeret 12. svangerskabsuge ...............................................1.542 kr.
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Uddannelseshjælp med aktivitetstillæg,
månedlig nedsættelse før skat:
Enlig forsørger ......................................................................... 2.052 kr.
Forsørger som ikke har erhvervet ret til
ekstra børnetilskud ............................................................... 2.049 kr..
Udeboende, under 25 år ..........................................................996 kr.
Udeboende , fyldt 25 år .........................................................1.542 kr.
Hjemmeboende, under 25 år ..................................................477 kr.
Hjemmeboende, fyldt 25 år ................................................ 1.542 kr.
Integrationsydelse månedlig nedsættelse før skat:
Enlig forsørger ......................................................................... 1.692 kr.
Forsørger som ikke har erhvervet ret til
ekstra børnetilskud .................................................................1.182 kr.
Udeboende 18-29 år ..................................................................846 kr.
Hjemmeboende, 18-29 år........................................................ 363 kr.
Modtager du integrationsydelse med dansktillæg, skal du være
opmærksom på, at hvis du bliver sanktioneret, vil du ikke få
udbetalt hverken integrationsydelse eller dansktillæg de dage,
du er sanktioneret.
Den økonomiske hjælp til dig og din ægtefælle stopper helt,
hvis du, uden rimelig grund, afviser et tilbud om aktivering,
eller hvis du vedvarende eller gentagne gange udebliver fra et
aktiveringsforløb.
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BETINGELSER FOR AT BEVARE RETTEN TIL ØKONOMISK HJÆLP
Hvis du modtager hjælp som job- eller uddannelsesparat, vil
du miste retten til hjælp, hvis du gentagne gange, uden rimelig
grund , ikke overholder aftaler med jobcentret om jobsøgning
og samtaler, eller hvis du flere gange ikke møder i dit aktiveringsforløb.
Du vil kun modtage penge for de dage, du møder i
jobcentret eller et tilbud, jobcentret har henvist dig til.
Det er i Socialcentret, der træffer disse afgørelser.
Kontakt Socialcentret på telefon nummeret: 32 47 11 83
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8. 225-TIMERSREGLEN
Har du modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse
i sammenlagt et år i løbet af de sidste 3 år, skal
du dokumentere, at du har haft mindst 225-timers ordinært
ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.
Kan du ikke kan dokumentere 225-timers ordinært arbejde vil
din økonomiske hjælp blive reduceret eller bortfalde.
Du vil først have ret til at få fuld integrationsydelse, uddannelseseller kontanthjælp, når du igen kan dokumentere 225-timers
ordinært arbejde indenfor de seneste 12 kalendermåneder.
Alle 225-timer skal ligge efter det tidspunkt, hvor din
økonomiske hjælp blev reduceret eller faldt bort.
225-timers reglen gælder for både enlige og ægtefæller.

Overgangsregler
Fra 1. april 2016 til 31. marts 2017 skal du dokumentere, at du
har haft 113-timers ordinært ustøttet arbejde de seneste 6
måneder.
Hvis du pr. 1. oktober 2016 ikke kan dokumentere, at du har
arbejdet 113 timer de seneste 6 måneder, kan du fra 1.
oktober 2016 blive sat ned i ydelse.
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Fra den 1. april 2017 har loven fuld virkning, og du skal kunne
dokumentere, at du har haft mindst 225-timers almindeligt
arbejde de seneste 12 måneder.
Undtagelser
225-timersreglen gælder ikke, hvis:
- Jobcentret vurderer, at din evne til at arbejde er meget
begrænset
- Jobcentret er i gang med at vurdere, om du kan få godkendt
ressourceforløb, fleksløn eller førtidspension
- Du er under revalidering
- Du er gift, og en af jer får integrationsydelse, og den anden
får en offentlige ydelse, der ikke er betinget af, at man skal
søge arbejde (folkepension, førtidspension, SU, efterløn
eller lign.)

KONSEKVENSER FOR DEN ØKONOMISKE HJÆLP
Hvis du er gift
Hvis du og din ægtefælle får beregnet hjælpen på grundlag af
voksensats og den ene af jer ikke opfylder kravet om 225
timers ordinært og ustøttet arbejde, bortfalder hjælpen til
denne ægtefælle.
Hvis hverken du eller din ægtefælle opfylder betingelsen om
225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste
12 kalendermåneder, udbetales der fortsat hjælp til den af jer,
der er tættest på arbejdsmarkedet.
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Kommunen skal vurdere, hvem af jer, der er tættest på
arbejdsmarkedet, og som fortsat skal have udbetalt hjælp.
Hvis den anden ægtefælle i mellemtiden får så meget arbejde,
at vedkommende opfylder 225 timers kravet, bliver det i
stedet denne, der modtager hjælp, og hjælpen til den første
ægtefælle bortfalder.
Den ægtefælle, hvis uddannelses- eller kontanthjælp er bortfaldet,
betragtes som reelt hjemmegående, og har ikke pligt til
at være til rådighed/udnytte sine arbejdsmuligheder.
Hvis du og din ægtefælle får beregnet hjælp på grundlag af én
voksensats og én lavere sats, vil det være sådan, at hvis det er
den ægtefælle, der modtager den lavere sats, der ikke opfylder
kravet, bortfalder dennes hjælp. Er det den ægtefælle, der
modtager hjælp på voksensats, der ikke opfylder kravet, reduceres
dennes hjælp med så stort et beløb, at parret tilsammen
modtager et beløb, der svarer til én voksensats.
Hvis både du og din ægtefælle modtager integrationsydelse,
uddannelseshjælp eller kontanthjælp på en lavere sats, beholder
den ægtefælle, der opfylder 225-timerskravet, sin hjælp,
og den anden ægtefælles hjælp reduceres med så stort et
beløb, at parret tilsammen modtager et beløb, der svarer til
én voksensats.
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Hvis ingen af jer opfylder 225-timerskravet, bortfalder/reduceres
hjælpen hos den ægtefælle, der efter kommunens skøn
er længst fra arbejdsmarkedet. I alle situationer vil I som ægtepar
modtage et beløb, der tilsammen svarer til én voksensats.
Opnår den af jer, der vurderes at være længst fra arbejdsmarkedet,
på et tidspunkt 225 timers ordinært og ustøttet
arbejde, opnår denne igen ret til hjælp, og i stedet bortfalder/
reduceres hjælpen hos den anden ægtefælle.
Ægtefæller, der fortsat modtager (evt. reduceret) hjælp, er
underlagt de almindelige rådigheds- og sanktionsregler. Læs
mere om dette i afsnittet ”Betingelser for at bevare retten til
økonomisk hjælp”.
Et ægtepar, der har fået nedsat hjælpen som følge af 225-timersreglen
kan – som efter de nu gældende regler om en
ægtefælle, der frivilligt har valgt at være hjemmegående – ikke
modtage særlig støtte. Derimod vil der ske genberegning af
eventuel boligstøtte. Bortfald eller reduktion af hjælpen som
følge af 225-timersreglen vil give plads til øget boligstøtte
under kontanthjælpsloftet. Endvidere vil der i særlige tilfælde
kunne ydes hjælp til enkeltudgifter efter kapitel 10 i aktivloven.
Hvis du er enlig
Er du ugift og modtager du inkl. et eventuelt barsels- eller
aktivitetstillæg kontanthjælp eller uddannelseshjælp på
voksensats for henholdsvis forsørgere og ikke-forsørgere, vil
du få reduceret hjælpen med 1.000 kr. pr. måned, hvis du ikke
opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde.
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Er du jobparat kontanthjælpsmodtager under 30 år eller er du
under 25 år og modtager du uddannelseshjælp med barselseller
aktivitetstillæg, vil du få reduceret hjælpen med 500 kr.
pr. måned, hvis du ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært
og ustøttet arbejde.
Modtager du uddannelseshjælp på SU-niveau, eller modtager
du integrationsydelse, får du ikke reduceret hjælpen.
Reduktionen af hjælpen for ugifte personer som følge af
225-timersreglen kan ikke blive kompenseret ved en forhøjelse
af særlig støtte eller boligstøtte.
Ugifte personer, der har fået reduceret hjælpen som følge af
225-timersreglen, kan modtage særlig støtte med det beløb,
der ville have været udbetalt, hvis deres hjælp ikke var nedsat.
Og hjælp efter aktivloven til ugifte personer indgår i opgørelsen
af husstandsindkomsten til brug for beregning af boligstøtte
med det beløb, der ville være udbetalt, hvis hjælpen ikke
var nedsat som følge af 225-timersreglen.
Hjælpen til ugifte personer indgår i beregningen af kontanthjælpsloftet
med det beløb, der ville være udbetalt, hvis
hjælpen ikke var nedsat som følge af 225-timersreglen. I
særlige tilfælde vil der kunne ydes hjælp til enkeltudgifter efter
aktivlovens kapitel 10.
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9. KONTANTYDELSE
Kontantydelse er en midlertidig ydelse målrettet personer, der:
• Opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse
i 2015 – 2017
• Har haft en samlet ydelsesret (dagpenge, særlig uddannelsesydelse
og midlertidig arbejdsmarkedsydelse) på mindre
end tre år
• Har fået afslag på fuld kontanthjælp, uddannelseshjælp og
anden offentlig forsørgelse
• Selv kontakter kommunen for at få et tilbud om virksomhedspraktik
eller nytteindsats; dette er en forudsætning
for at modtage kontantydelsen
• Står til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder henvist
arbejde, og udnytter retten til tilbud efter ordningen

BETINGELSER FOR AT FÅ KONTANTYDELSE
Stå til rådighed for arbejdsmarkedet
Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt
jobsøgende, medmindre du ikke kan arbejde på grund af fx
sygdom, barsel, manglende børnepasning eller lignende.
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Ophold i Danmark
For at få kontantydelse kræves det, at du opholder dig i Danmark.
Kun i særlige tilfælde kan du under kortvarige ophold
i udlandet få udbetalt ydelsen. Det er derfor vigtigt, at du
hurtigst muligt giver besked først til jobcentret og bagefter til
Socialcentret, hvis du har planer om at rejse til udlandet. Vi
vil herefter informere dig om, hvorvidt du er omfattet af de
regler, som gælder de særlige tilfælde, eller om du ikke har ret
til kontantydelsen.
Hvis din situation ændrer sig, mens du får kontantydelse
Når du får kontantydelse, er det vigtigt, at du fortæller os om
alle ændringer, som kan have indflydelse på ydelsen. Det kan fx
være, at:
• Du tjener penge
• Du flytter
• Opnår ret til en anden ydelse, fx folkepension
Når du får et job
Når du får et job, skal du give jobcentret besked, så vi kan
stoppe ydelsen. I det øjeblik du selv tjener penge ved at
arbejde, kan du ikke længere få kontantydelse. Det er derfor
vigtigt, at du giver besked om dit nye job, så du ikke skal
betale ydelsen tilbage på et senere tidspunkt.
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SÅDAN BEREGNES KONTANTYDELSEN
Når Socialcentret beregner hjælpen, tager vi hensyn til en
række forhold, som er afgørende for, hvilket beløb du kan få.
Kontantydelse pr. måned før skat
Kontantydelsen, når du er fyldt 30 år:
Forsørger ..............................................................................14.808 kr.
Ikke-forsørger ......................................................................11.143 kr.
Kontantydelse, når du er under 30 år og har en erhvervskompetencegivende
uddannelse:
Enlig forsørger .......................................................................14.154 kr.
Forsørger som ikke har erhvervet ret til
ekstra børnetilskud ............................................................... 9.902 kr.
Udeboende ............................................................................. 7.182 kr.
Hjemmeboende ..................................................................... 3.466 kr.
Kvinder der har passeret 12. svangerskabsuge ............11.143 kr.
Når du er under 30 år, ikke har egne børn i hjemmet og betaler
børnebidrag, kan du få 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. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler,
hvis kommunen udbetaler dit bidrag til den anden forælder.
Barselstillæg til kontantydelse
Du har ret til barselstillæg, når du er under 30 år, har en
erhvervskompetencegivende uddannelse og har ret til fravær
på grund af graviditet, barsel og adoption.
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Barselstillæg pr. måned, før skat:
Enlig forsørger ........................................................................... 654 kr.
Forsørger som ikke har erhvervet ret til
ekstra børnetilskud ...............................................................4.906 kr.
Udeboende, fyldt 25 år ........................................................3.961 kr.
Hjemmeboende, fyldt 25 år .................................................7.678 kr.
Kontantydelse, når du er under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende
uddannelse:
Enlig forsørger ...................................................................... 12.211 kr.
Forsørger som ikke har erhvervet ret til
ekstra børnetilskud ................................................................8.546 kr.
Udeboende ............................................................................. 6.106 kr.
Hjemmeboende .....................................................................2.631 kr.
Kvinder der har passeret 12. svangerskabsuge ............11.143 kr.
Når du er under 30 år, ikke har egne børn i hjemmet og
betaler børnebidrag, kan du få 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. Vær opmærksom på, at der gælder
særlige regler, hvis kommunen udbetaler dit bidrag til den
anden forælder.
Barselstillæg til kontantydelse
Du har ret til barselstillæg, når du er under 30 år, ikke har en
erhvervskompetencegivende uddannelse og har ret til fravær
på grund af graviditet, barsel og adoption.
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Barselstillæg pr. måned, før skat:
Enlig forsørger .........................................................................2.556 kr.
Forsørger som ikke har erhvervet ret til
ekstra børnetilskud ............................................................... 6.263 kr.
Udeboende, fyldt 25 år ........................................................ 5.037 kr.
Hjemmeboende, fyldt 25 år ................................................8.512 kr.
Udeboende, under 25 år ..................................................... 1.076 kr.
Hjemmeboende, under 25 år .................................................834 kr.
Indtægter trækkes fra kontantydelsen
Hvis du har indtægter samtidig med, at du får kontantydelse, skal
du være opmærksom på, at indtægterne trækkes fra i ydelsen.
Du har derfor pligt til at fortælle Socialcentret om de
eventuelle indtægter, du har. Hvis det er nødvendigt, har vi
mulighed for at kontrollere dine oplysninger.
Hvis du har deltidsarbejde og hidtil har modtaget supplerende
dagpenge, skal du være opmærksom på, at der er stor forskel
på, hvordan en indtægt fradrages i henholdsvis dagpenge og
kontantydelse. Når man modtager kontantydelse og samtidig
har deltidsarbejde, fradrages indtægten krone for krone, dog
bliver du tilgodeset med 25,74 kr. pr. udført arbejdstime.
Beregningen af den supplerende kontantydelse tager udgangspunkt
i tidspunktet for udbetalingen af din indtægt og ikke for
tidspunktet for optjeningen.
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Feriegodtgørelse fradrages dig i hjælpen, når ferien holdes, og
ikke nødvendigvis, når godtgørelsen udbetales.

BETINGELSER FOR AT BEVARE RETTEN TIL KONTANTYDELSE
Vær tilmeldt jobcentret som jobsøgende
Socialcentret udbetaler ikke kontantydelse for de dage, hvor
du ikke har været tilmeldt jobcentret og haft et aktivt CV på
www.jobnet.dk. For at bevare retten til kontantydelse er det
nødvendigt, at du:
• Tilmelder dig som jobsøgende i jobcenter Tårnby
• Lægger dit CV på www.jobnet.dk
• Løbende bekræfter din tilmelding som jobsøgende på
www.jobnet.dk
Mød op til samtaler og til ja til tilbud fra jobcentret
Hvis du udebliver fra samtaler, udbetaler vi ikke kontantydelse
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
aktiverings tilbud, udbetaler vi ikke økonomisk hjælp for de
dage, hvor du enten helt eller delvist er udeblevet.
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Din kontantydelse vil blive sat ned med et fast beløb, der
svarer til tre gange dagssatsen for din kontantydelse, hvis du:
• Stopper med at arbejde uden rimelig grund
• Afviser et tilbud om arbejde, uden rimelig grund
• Ikke søger de konkrete job, som jobcentret stiller krav om
• Ikke overholder aftaler med jobcentret om jobsøgning
• Ikke registrerer dine jobsøgningsaktiviteter i jobloggen på
Jobnet efter aftale med jobcentret
• Ikke giver rettidig besked om sygdom
Nedsættelse af hjælpen
Kontantydelse, månedlig nedsættelse før skat:
Fyldt 30 år:
Forsørger ................................................................................ 2.049 kr.
Ingen børn ................................................................................1.542 kr.
Under 30 år:
Enlig forsørger ........................................................................ 1.959 kr.
Forsørger som ikke har erhvervet ret til
ekstra børnetilskud ............................................................... 1.371 kr.
Udeboende .................................................................................993 kr.
Hjemmeboende .........................................................................480 kr.
Kvinder der har passeret 12. svangerskabsuge ...............1.542 kr.
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Under 30 år uden kompetencegivende uddannelse:
Enlig forsøger ......................................................................... 1.692 kr.
Forsørger som ikke har erhvervet ret til
ekstra børnetilskud ................................................................1.182 kr.
Udeboende .................................................................................846 kr.
Hjemmeboende ........................................................................ 363 kr.
Kvinde der har passeret 12. svangerskabsuge .................1.542 kr.
Kontantydelsen stopper helt, hvis du uden rimelig grund:
• Afviser et tilbud om aktivering
• Afviser foranstaltninger som led i sygeopfølgning
• Har gentagne udeblivelser fra tilbud
• Har gentagne udeblivelser fra foranstaltninger som led i
sygeopfølgning, og
• Udeblivelserne har så betydeligt et omfang, at det kan
sidestilles med en afvisning af tilbuddet
Det er i Socialcentret, der træffer disse afgørelser.
Telefonnummeret findes under kontaktoplysninger.

SKAL KONTANTYDELSEN BETALES TILBAGE?
Socialcentret kan kræve, at du tilbagebetaler kontantydelse,
som du allerede har fået, hvis du fx:
• Ikke har oplyst Socialcentret eller jobcentret om ændringer
i dine forhold (som kan påvirke ydelsen)
• Mod bedre vidende har modtaget kontantydelse. Fx hvis
du har modtaget løn og kontantydelse på samme tid.
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TILBAGEBETALING AF HJÆLP
Når vi har beregnet, hvor meget du skal betale tilbage, sender
vi en meddelelse til Socialcentret om vores krav. Du
vil herefter blive kontaktet af dem, som vil bede dig om at
tilbagebetale det fulde beløb. Hvis du ikke er i stand til dette.
Bedes du Kontakte servicecenteret på tlf. 32 47 11 83 for at få lavet
en afdragsordning. I tilfælde af en afdragsordning vil der blive
taget udgangspunkt i dine økonomiske forhold, så du tilbagebetaler
løbende i stedet for at betale hele beløbet på én gang.

AFGØRELSER OG KLAGEMULIGHEDER
Reglerne for afgørelser og klagemuligheder er ens for kontantydelse,
integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp.
Det kan du læse mere om under punktet ”Afgørelser og
klagemuligheder” på side 35 i denne guide.

HJÆLPENS BETYDNING FOR ANDRE YDELSER
Reglerne for hjælpens betydning for andre ydelser er ens for
kontantydelse, integrationsydelse, uddannselses- og kontanthjælp.
Det kan du læse mere om under punktet ”hjælpens betydning
for andre ydelser” på side 37 i denne guide.
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10. AFGØRELSER OG KLAGEMULIGHEDER
AFGØRELSER
Når Socialcentret 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
Socialcentret 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 Socialcentret har truffet, skal du
indgive til Socialcentret, som herefter vurderer afgørelsen
igen. Hvis Socialcentret fastholder afgørelsen, sendes din klage
videre til vurdering i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.
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Hvis du mener, at Socialcentret ikke lever op til de almindelige
retningslinjer for offentlig service og god sagsbehandling,
kan du ligeledes klage til os om dette.
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11. HJÆLPENS BETYDNING FOR ANDRE YDELSER
Når du får integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp
eller kontantydelse, er din indtægt ofte lavere end den indtægt,
du hidtil har haft. Det kan eventuelt påvirke andre ydelser.

BOLIGSTØTTE
Når du starter med at modtage integrationsydelse, uddannelseshjælp,
kontanthjælp eller kontantydelse, kan du muligvis få
ret til boligstøtte fra Udbetaling Danmark eller få forhøjet den
boligstøtte, som du allerede modtager. Det gælder også, hvis
din ægtefælle får integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp,
da støtten er afhængig af både din og din ægtefælles
indtægt. Du kan læse nærmere om reglerne på www.borger.dk.

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.
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ANDRE YDELSER
Kontakt socialcentret hvis du er i tvivl om, hvorvidt hjælpen
påvirker din ret til andre sociale ydelser. Se adresser og
telefonnumre på http://www.taarnby.dk/
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12. KONTAKTOPLYSNINGER

SOCIALCENTRET TÅRNBY KOMMUNE
Du kan finde oplysninger vedrørende vores åbningstider til
hjælp og ydereligere information på kommunens hjemmeside
Hvis du skal sende digital post skal du bruge linket herunder.
https://www.borger.dk/internet-og-sikkerhed/digital-post/post
Hvis du har spørgsmål omkring digital post, så brug linket med oftest stillede spørgsmål.
https://www.borger.dk/internet-og-sikkerhed/Digital-Post/Oftest-stillede-spoergsmaal
Du kan enten henvende dig direkte til din sagsbehandler eller du kan ringe til jobcentrets
hovednummer.
Jobcentrets hovednummer telefon: 32 47 17 01
Socialcentret: 32 47 11 83

Telefontid: Du har mulighed for at tale med en sagsbehandler på hverdage mellem kl 9.00-10.00
Jobcentres Mail: Jobcenter@taarnby.dk
Åbningstid i job centret:

Mandag – Onsdag:

10.00-14.00

Torsdag:
Fredag:

10.00-17.30
10.00-13.30

Adresse: Amager Landevej 76 – 2770 Kastrup

