
 

Beregningsmodel for hjælp efter aktivloven i ophørsmåneden 
 
 

BOKS 1: Sagens oplysninger 
Oplysninger, som kommunen skal indhente: 
 
A = Borgers sats for kontanthjælp/uddannelseshjælp/integrationsydelse i ophørsmåneden 
B = Antal dage i ophørsmåneden 
C = Borgers sats for kontanthjælp/uddannelseshjælp/integrationsydelse i måneden efter ophørsmåneden 
D = Antal dage i måneden efter ophørsmåneden 
E = Indtægter i ophørsmåneden, efter at henlagte feriepenge, ATP, AM-bidrag, kollektive pensioner og et eventuelt timefradrag er trukket fra 
F = Antal dage i ophørsmåneden, som en eventuel forsinket lønudbetaling dækker over 
G = Antal dage fra den 1. i ophørsmåneden til dagen før første arbejdsdag 
H = Antal dage fra den 1. i måneden efter ophørsmåneden, til borger er fuldt ud forsørget af sine løbende lønindtægter 
 

 

BOKS 2: Beregninger 
Når sagen er oplyst tilstrækkeligt med oplysningerne i BOKS 1, skal der foretages 
følgende tre beregninger: 
 
1) Borgers forsørgelsesslip (herefter kaldet X, da resultatet af beregningen bruges 
beregning nr. 2) 
X = H - F  
 
2) Borgers økonomiske behov for hjælp til forsørgelse 
= C : D x X – E 
 
3) Den beregnede hjælp for ophørsmåneden 
= A : B x G 
 

 BOKS 3: UDBETALING 
Når alle tre beregninger i BOKS 2 er foretaget, skal kommunen beregne selve 
udbetalingen ved at sammenholde beregning nr. 2 og beregning nr. 3. 
 
Hvis den beregnede hjælp for ophørsmåneden (resultatet af beregning nr. 3) er 
MINDRE END 
borgers økonomiske behov for hjælp til forsørgelse (resultatet af beregning nr. 2), 
så skal kommunen udbetale  
hele den beregnede hjælp (resultatet af beregning nr. 3) 
 
Hvis den beregnede hjælp for ophørsmåneden (resultatet af beregning nr. 3) er 
STØRRE END 
borgers økonomiske behov for hjælp til forsørgelse (resultatet af beregning nr. 2), 
så skal kommunen udbetale  
det beløb, som borger har økonomisk behov for (resultatet af beregning nr. 2) 

 

 
Dette er en matematisk opstilling af den beregningsmodel for ophørsmåneden, som er offentliggjort i Ankestyrelsens principmeddelelse 42-19, og som er yderligere beskrevet i Ankestyrelsens artikel 

{”Sådan beregner kommunen hjælp til forsørgelse i en ophørsmåned” i Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4 fra 2019.} 


