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Rådighed

Når du skal modtage hjælp til forsørgelse, skal du stå til rådighed 

for arbejde og/eller uddannelse. Du vil skulle deltage i en visita-

tionssamtale, hvor du sammen med en rådgiver vil finde ud af 

hvilke pligter og rettigheder, der er gældende for dig. 

Er du gift har du og din ægtefælle gensidig forsørgerpligt. Den 

gensidige forsørgerpligt betyder, hvis den ene ægtefælle får behov 

for hjælp til forsørgelse, skal begge ægtefæller udnytte deres 

arbejdsmuligheder.

Oplysningspligt

Når du modtager hjælp til forsørgelse, har du oplysningspligt. Dette 

betyder, at du skal give besked, så snart der sker ændringer i dine 

forhold, som har betydning for udbetaling af hjælp. 

Dette kan være start af arbejde og uddannelse med SU, indtægter, 

formue, ferie, ophold i udlandet og flytning. 

Hvis man ikke overholder sin oplysningspligt, kan hjælpen blive 

nedsat, og i nogle tilfælde vil man skulle tilbagebetale hjælpen. 

SU er forudbetalt. Derfor er det meget vigtigt, at du giver besked 

om opstart på uddannelse, så din ydelse her fra kan stoppes, og 

du undgår dobbelt forsørgelse, der skal kræves tilbagebetalt.

Formue

Der kan ikke ydes hjælp, hvis du eller din evt. ægtefælle har formue, 

som kan dække det økonomiske behov. Der ses dog på forhånd 

bort fra formue på op til 10.000 kr. for ugifte og 20.000 kr. for ægte-

par. Der findes visse undtagelser for formuereglerne. Der skal dog 

altid foretages en konkret vurdering af, om der er formue, der kan 

ses bort fra. 

Eksempler på formue der har betydning for at modtage hjælp kan 

være indestående i pengeinstitut, børneopsparing, friværdi i bil eller 

andre køretøjer, hus og sommerhus.
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Der ses bort fra formue i form af alderdomsopsparing i en karens- 

periode på 6 sammenhængende måneder.

Deltagere i STU-forløb er undtaget for formuereglerne. Ophører 

STU-forløbet gælder formuereglerne.

Indtægter

Indtægter skal  trækkes fra i hjælpen i den måned, hvor indtægten 

udbetales. Hvis du er gift, gælder det også din ægtefælles indtægt. 

Feriepenge anses også som indtægt, der skal modregnes i hjæl-

pen. Udbetalte feriepenge skal modregnes i din ydelse, uanset om 

du holder ferie eller ej.

Ældrecheck, udbetalt til din ægtefælle, skal også modregnes i hjæl-

pen.

Overførsler på din konto vedrørende MobilePay, overførsler fra an-

dre personer samt spilleindtægter kan blive vurderet som indtægter, 

og vil dermed kunne modregnes i hjælpen.



Ferie 

Når du har modtaget hjælp i 12 sammenhængende måneder, har 

du ret til at holde ferie i 4 uger med uddannelses- eller kontant-

hjælp. Ferieperiodens længde er begrænset til højst 2 uger ad 

gangen. Du skal dog fortsat opfylde betingelserne for at modtage 

ydelse, mens du holder ferie. Ferie skal altid aftales med din job-

rådgiver.

Som modtager af selvforsørgelses- hjemrejseydelse og overgangs-

ydelse, har du ikke ret til ferie med ydelse.

Man må som udgangspunkt ikke opholde sig i udlandet, når man 

modtager hjælp til forsørgelse.
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225-timersreglen

Når du inden for 3 år i sammenlagt 1 år har modtaget hjælp, skal du 

opfylde kravet om 225-timers ordinært og ustøttet arbejde. Kravet 

betyder, at du inden for de sidste 12 kalendermåneder skal have 

arbejdet 225 timer for at bevare retten til fuld hjælp. Er du gift kan 

din hjælp bortfalde helt. 

Der kan i visse tilfælde ske undtagelse for kravet om at optjene 225 

timers arbejde eller ske forlængelse af 12-måneders perioden. 

Vurderingen vil ske i samarbejde med din jobrådgiver.

Hvilken betydning 225-timersreglen har for dig, afhænger af hvilken 

hjælp du modtager, samt hvordan din situation er.



Kontanthjælpsloftet

Når du modtager hjælp til forsørgelse, er der et loft for, hvor meget 

du sammenlagt kan modtage i hjælp til forsørgelse, boligstøtte og 

særlig støtte. Dette loft betegnes ”kontanthjælpsloftet”. Hvis din 

samlede hjælp overstiger kontanthjælpsloftet, nedsættes hjælpen 

med den del der overstiger kontanthjælpsloftet. Der kan kun ske 

nedsættelse af den særlig støtte og boligstøtten. Først reduceres i 

den særlige støtte og derefter reduceres i boligstøtten.

Kontanthjælpsloftets størrelse afhænger af om du er gift, enlig eller 

samlevende. Det har desuden betydning, om du forsørger børn 

og i bekræftende fald antallet af børn.
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Familiesammenføring

Hvis du påtænker at søge om 

familiesammenføring til din 

ægtefælle/samlever, er det 

som udgangspunkt betinget 

af, at du ikke i de seneste 3 år 

har modtaget hjælp efter lov 

om aktiv socialpolitik (fx ud-

dannelseshjælp, kontanthjælp, 

selvforsørgelses- og hjem-

rejseydelse eller overgangs-

ydelse).

Det samme gælder i forhold 

til forlængelse af din opholds-

tilladelse og ansøgning om 

permanent ophold. 
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Modtagelse og Service

Tvedvej 7

6000 Kolding

kolding.dk

G
rafisk design . K

om
m

unikationsafdelingen . K
olding K

om
m

une

UNGECENTER
KOLDING

Spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte Ungecentret eller  

Jobcentret for at få vejledning i hvordan reglerne  

kan have betydning for dig.  

 

Er du under 30 år 

kan du kontakte

Ungecenter Kolding

Tvedvej 7

6000 Kolding

Telefon 7979 2900

Er du over 30 år 

kan du kontakte

Jobcenter Kolding 

Dieselvej 6

6000 Kolding

Telefon 7979 8686


