
Eksempler på praksis i sager om midlertidige afbrydelser af hjælp og ophør af 

hjælp  

Her kan du læse og se eksempler på, hvordan du beregner hjælp til forsørgelse i måneden forud for en 

midlertidig afbrydelse eller et ophør af hjælp på grund af udlandsophold eller varetægtsfængsling/afsoning.  

Beregning af hjælp ved midlertidige afbrydelser 

Ifølge Ankestyrelsens praksis skal du skelne mellem midlertidige afbrydelser af hjælp og ophør af hjælp. 

Midlertidige afbrydelser er eksempelvis, hvis en borger, der modtager hjælp, er indsat til afsoning eller 

udrejst af landet i mindre end én måned. I sådan et tilfælde skal udbetalingen af hjælp genoptages uden ny 

ansøgning, når borger løslades eller vender tilbage til Danmark fra udlandet. Læs  Ankestyrelsens 

principmeddelelse 81-19.  

Eksempel 1: En borger rejser til udlandet/varetægtsfængsles fra den 10. august til den 20. august, i alt 11 

dage. Borger har opfyldt betingelserne for at få beregnet hjælp i hele juli og opfylder betingelserne for at 

modtage hjælp ved udgangen af juli. Borger har herefter ret til at få udbetalt den fulde hjælp for juli til sin 

forsørgelse i august, også selvom hjælpen afbrydes midlertidigt i august.  

Borger har desuden ret til at få beregnet hjælp for perioden fra den 1. til den 9. august og for perioden fra 

den 21. til den 31. august, i alt 20 dage. Denne hjælp udbetales ved udgangen af august til borgers 

forsørgelse i september.  

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/a1be5b0a-f872-4e2f-8c26-d48141b571fb


Beregning af hjælpen ved midlertidig afbrydelse hen over et månedsskifte 

Eksempel 2: En borger varetægtsfængsles/rejser til udlandet fra den 25. juli til den 5. august, i alt 12 dage. 

Borger har opfyldt betingelserne for at få beregnet hjælp for perioden fra den 1. juli til den 24. juli og for 

perioden fra den 6. august til den 31. august.  

Borgeren har herefter ret til at få beregnet hjælp for de 24 dage i juli, hvor vedkommende har opfyldt 

betingelserne for at få beregnet hjælp. Hjælpen udgør 24/31 af den fulde sats for juli måned, og den 

udbetales ved udgangen af juli til forsørgelse i august.  Det har ingen betydning for udbetalingen af 

hjælpen, at borgeren ikke opfylder betingelserne for udbetaling af hjælp ved udgangen af juli pga. 

fængsling/udrejse. Det afgørende er, at borgeren har stået til rådighed for arbejdsmarkedet i perioden 

forud for den midlertidige afbrydelse inden fængsling/udrejse den 25. juli, og at borgeren har et 

forsørgelsesbehov fra den 6. august efter den midlertidige afbrydelse. Læs Ankestyrelsens 

principmeddelelse 174-12. 

Borgeren har desuden ret til at få beregnet hjælp for perioden fra den 6. august til den 31. august, hvor 

vedkommende har opfyldt betingelserne for at få beregnet hjælp. Hjælpen udgør 26/31 af den fulde hjælp 

for august og udbetales ved udgangen af august til forsørgelse i september. 

Beregning af hjælp for måneden forud for et ophør 

Som tidligere nævnt er Ankestyrelsens praksis, at der skal skelnes mellem midlertidige afbrydelser af hjælp 

og ophør af hjælp. Hvis en borger eksempelvis fængsles i mere end 1 måned eller rejser til udlandet i mere 

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/127a5a36-65ea-44e8-a228-305c55aea248


end 1 måned, skal hjælpen ophøre. Det betyder, at borgeren skal ansøge om hjælp på ny ved løsladelse 

eller hjemkomst til Danmark. Læs Ankestyrelsens principmeddelelse 81-19.   

Eksempel 3: Borgeren indsættes til afsoning/rejser til udlandet i en periode på længere end 1 måned fra 

den 10. august. Borgeren har opfyldt betingelserne for at få beregnet hjælp for perioden fra den 1. til den 

31. juli. Denne hjælp udbetales ved udgangen af juli til forsørgelse i august. Borgeren har også opfyldt 

betingelserne for at få beregnet hjælp for perioden fra den 1. til den 9. august. Men borgeren har imidlertid 

ikke ret til at få udbetalt hjælpen for den 1. til den 9. august til forsørgelse i september. 

 Årsagen er, at der er tale om et ophør af hjælp, og borgeren skal derfor ansøge om hjælp på ny ved 

løsladelse/hjemkomst fra udlandet. Det gælder også, selvom borgeren eksempelvis løslades/kommer hjem 

i september måned, hvis det er efter den 10. september. Det afgørende er, om perioden med 

fængsling/udrejse er længere end 1 måned.  

Læs Ankestyrelsens principmeddelelse 81-19 om sondringen mellem midlertidige afbrydelser og ophør, og 

læs Ankestyrelsens principmeddelelse 188-11 som handler om, at borger ikke har ret til at få beregnet og 

udbetalt hjælp for perioden fra den 1. til den 9. august.  

 

Ophør den 1. i en måned 

I situationer, hvor borgeren fængsles/udrejser af landet i mere end 1 måned fra den 1. i en måned, har 

borgeren ikke ret til at få udbetalt hjælp for måneden forinden. 

Eksempel 4: Borgeren fængsles/udrejser af landet den 1. august, og der er tale om fængsling/udrejse i 

mere end 1 måned. Borgeren har opfyldt betingelserne for at få beregnet hjælp i perioden fra den 1. juli til 

den 31. juli.  

https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/a1be5b0a-f872-4e2f-8c26-d48141b571fb
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse#/a/a1be5b0a-f872-4e2f-8c26-d48141b571fb


Men i det tilfælde har borgeren ikke ret til at få udbetalt hjælpen for perioden fra den 1. juli til den 31. juli 

ved udgangen af juli til forsørgelse i august. Årsagen er, at borgeren ikke har et forsørgelsesbehov/ikke 

opfylder betingelserne for at få udbetalt hjælp i en del af august,  da hjælpen skal ophøre allerede fra den 

1. august. Det står i modsætning til de øvrige eksempler, hvor borgeren har et forsørgelsesbehov/opfylder 

betingelsen om ophold i Danmark i en del af august.  

 

 


