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MÅNEDSLØNNET 
Beregningen af hjælpen efter aktivloven for ophørsmåneden 

 
EKSEMPEL A 
Lønudbetaling i slutningen af måneden. Det økonomiske behov for hjælp er mindre end den beregnede hjælp for 
ophørsmåneden. 
SAGENS OPLYSNINGER 

Første arbejdsdag:         23. marts 2019 

Første fulde månedsløn: 29. april 2019 

Første lønudbetaling (23.-31. marts): 29. marts 2019 

Løn fratrukket henlagte feriepenge,  

ATP, AM-bidrag og timefradrag:  7.268 kr. 

Kontanthjælpssats i marts 2019: 11.423 kr. 

Kontanthjælpssats i april 2019: 11.423 kr. 

 

 

 

BEREGNING AF FORSØRGELSESSLIP 

1.-30. april 2019 = 30 dage = en hel måned 

 

BEREGNING AF DET ØKONOMISKE BEHOV FOR HJÆLP TIL FORSØRGELSE I APRIL 2019 

Forsørgelsesslippet omregnet til et økonomisk forsørgelsesbehov udgør april måneds kontanthjælpssats = 11.423 

kr. Herfra trækkes indtægten på 7.268 kr.  

Det økonomiske behov for hjælp til forsørgelse i april 2019 udgør derfor  

11.423 kr. – 7.268 kr. = 4.155 kr.  

 

BEREGNING AF HJÆLPEN FOR PERIODEN 1.-22. MARTS 2019 

Der er 31 dage i marts 2019. Der kan beregnes hjælp for 22 dage. 

11.423 kr. : 31 dage = 368,48 kr. pr. dag. 368,48 kr. x 22 dage = 8.106,56 kr. 

 

Det økonomiske behov for hjælp til forsørgelse (4.155 kr.) er mindre end den hjælp, som kan beregnes (8.106,56 

kr.). Hjælpen for perioden 1.-22. marts 2019 nedsættes derfor til behovet for hjælp, og borger har ret til at få 

udbetalt 4.155 kr. 

 
 

EKSEMPEL B 
Lønudbetaling i slutningen af måneden. Det økonomiske behov for hjælp er større end den beregnede hjælp for 
ophørsmåneden. 
SAGENS OPLYSNINGER 

Første arbejdsdag:         7. marts 2019 

Første fulde månedsløn: 29. april 2019 

Første lønudbetaling (7.-31. marts): 29. marts 2019 

Løn fratrukket henlagte feriepenge,  

ATP, AM-bidrag og timefradrag:  10.847 kr. 

Kontanthjælpssats i marts 2019: 15.180 kr. 

Kontanthjælpssats i april 2019: 15.180 kr. 

 

BEREGNING AF FORSØRGELSESSLIP 

1.-30. april 2019 = 30 dage = en hel måned 

 

BEREGNING AF DET ØKONOMISKE BEHOV FOR HJÆLP TIL FORSØRGELSE I APRIL 2019 

Forsørgelsesslippet omregnet til et økonomisk forsørgelsesbehov udgør april måneds kontanthjælpssats = 15.180 

kr. Herfra trækkes indtægten på 10.847 kr.  

Det økonomiske behov for hjælp til forsørgelse i april 2019 udgør derfor  

15.180 kr. – 10.847 kr. = 4.333 kr.  

 

BEREGNING AF HJÆLPEN FOR PERIODEN 1.-6. MARTS 2019 

Der er 31 dage i marts 2019. Der kan beregnes hjælp for 6 dage. 

15.180 kr. : 31 dage = 489,68 kr. pr. dag. 489,68 kr. x 6 dage = 2.938,08 kr. 

 

Det økonomiske behov for hjælp til forsørgelse (4.333 kr.) er større end den hjælp, som kan beregnes (2.938,08 

kr.). Da der ikke kan udbetales mere hjælp, end der kan beregnes for den periode, hvor borger har været ledig 

(1.-6. marts), har borger alene ret til at få udbetalt 2.938,08 kr.  

 
 

EKSEMPEL C 
Lønudbetaling i slutningen af måneden. Satserne for hjælp skifter ved årsskiftet. 
SAGENS OPLYSNINGER 

Første arbejdsdag:         18. dec. 2018 

Første fulde månedsløn: 30. jan. 2019 

Første lønudbetaling (18.-31. december): 28. dec. 2018 

Løn fratrukket henlagte feriepenge,  

ATP, AM-bidrag og timefradrag:  5.375 kr. 

Kontanthjælpssats i dec. 2018: 14.993 kr. 

Kontanthjælpssats i jan. 2019: 15.180 kr. 

 

BEREGNING AF FORSØRGELSESSLIP 

1.-31. januar 2019 = 31 dage = en hel måned 

 

BEREGNING AF DET ØKONOMISKE BEHOV FOR HJÆLP TIL FORSØRGELSE I JANUAR 2019 

Forsørgelsesslippet omregnet til et økonomisk forsørgelsesbehov udgør januar måneds kontanthjælpssats = 

15.180 kr. Herfra trækkes indtægten på 5.375 kr.  

Det økonomiske behov for hjælp til forsørgelse i januar 2019 udgør derfor  

15.180 kr. – 5.375 kr. = 9.805 kr.  

 

BEREGNING AF HJÆLPEN FOR PERIODEN 1.-17. DECEMBER 2018 

Der er 31 dage i december 2018. Der kan beregnes hjælp for 17 dage. 

14.993 kr. : 31 dage = 483,65 kr. pr. dag. 483,65 kr. x 17 dage = 8.222,05 kr. 

 

Det økonomiske behov for hjælp til forsørgelse (9.805 kr.) er større end den hjælp, som kan beregnes (8.222,05 

kr.). Da der ikke kan udbetales mere hjælp, end der kan beregnes for den periode, hvor borger har været ledig 

(1.-17. december), har borger alene ret til at få udbetalt 8.222,05 kr. 
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EKSEMPEL D 
Lønudbetalingen er forsinket. 
SAGENS OPLYSNINGER 

Første arbejdsdag:         27. maj 2019 

Første fulde månedsløn: 27. juni 2019 

Kontanthjælpssats i maj 2019: 11.423 kr. 

Kontanthjælpssats i juni 2019: 11.423 kr. 

 

Da borger starter i arbejde den 27. maj 2019, er lønnen for 

lønperioden 1.-31. maj 2019 med udbetaling den 30. maj 2019 

allerede kørt. Borgers løn for perioden 27.-31. maj 2019 

udbetales derfor samtidig med juni måneds løn den 27. juni 

2019. 

BEREGNING AF FORSØRGELSESSLIP 

1.-30. juni 2019 = 30 dage. Herfra fratrækkes 5 dage svarende til perioden 27.-31. maj, hvor borger har været i 

arbejde, men endnu ikke har modtaget løn. 

30 dage – 5 dage = 25 dage 

 

BEREGNING AF DET ØKONOMISKE BEHOV FOR HJÆLP TIL FORSØRGELSE I JUNI 2019 

Der er 30 dage i juni 2019. Forsørgelsesslippet udgør 25 dage, og der har ikke været udbetaling af indtægter i maj 

2019, som skal trækkes fra. 

11.423 kr. : 30 dage = 380,77 kr. pr. dag. 380,77 kr. x 25 dage = 9.519,25 kr. 

 

BEREGNING AF HJÆLPEN FOR PERIODEN 1.-26. MAJ 2019 

Der er 31 dage i maj 2019. Der kan beregnes hjælp for 26 dage. 

11.423 kr. : 31 dage = 368,48 kr. pr. dag. 368,48 kr. x 26 dage = 9.580,48 kr. 

 

Det økonomiske behov for hjælp til forsørgelse (9.519,25 kr.) er mindre end den hjælp, som kan beregnes 

(9.580,48 kr.). Hjælpen for perioden 1.-26. maj 2019 nedsættes derfor til behovet for hjælp, og borger har ret til 

at få udbetalt 9.519,25 kr. 

 
 

EKSEMPEL E 
Forsinket lønudbetaling og forskudt lønperiode. 
SAGENS OPLYSNINGER 

Første arbejdsdag:         10. maj 2019 

Første fulde månedsløn: 27. juni 2019 

Kontanthjælpssats i maj 2019: 15.180 kr. 

Kontanthjælpssats i juni 2019: 15.180 kr. 

 

Da borger starter i arbejde den 10. maj 2019, er lønnen for 

lønperioden 15. april til 14. maj med udbetaling den 30. maj 

2019 allerede kørt. Borgers løn for perioden 10.-14. maj 2019 

udbetales derfor samtidig med juni måneds løn den 27. juni 

2019. 

 

 

BEREGNING AF FORSØRGELSESSLIP 

1.-30. juni 2019 = 30 dage. Herfra fratrækkes 5 dage svarende til perioden 10.-14. maj, hvor borger har været i 

arbejde, men endnu ikke har modtaget løn. 

30 dage – 5 dage = 25 dage 

 

BEREGNING AF DET ØKONOMISKE BEHOV FOR HJÆLP TIL FORSØRGELSE I JUNI 2019 

Der er 30 dage i juni 2019. Forsørgelsesslippet udgør 25 dage, og der har ikke været udbetaling af indtægter i maj 

2019, som skal trækkes fra. 

15.180 kr. : 30 dage = 506,00 kr. pr. dag. 506,00 kr. x 25 dage = 12.650,00 kr. 

 

BEREGNING AF HJÆLPEN FOR PERIODEN 1.-9. MAJ 2019 

Der er 31 dage i maj 2019. Der kan beregnes hjælp for 9 dage. 

15.180 kr. : 31 dage = 489,68 kr. pr. dag. 489,68 kr. x 9 dage = 4.407,12 kr. 

 

Det økonomiske behov for hjælp til forsørgelse (12.650 kr.) er større end den hjælp, som kan beregnes (4.407,12 

kr.). Da der ikke kan udbetales mere hjælp, end der kan beregnes for den periode, hvor borger har været ledig 

(1.-9. maj), har borger alene ret til at få udbetalt 4.407,12 kr. 

 

Da borgers økonomiske behov for hjælp er markant højere end den hjælp, som kan udbetales, skal kommunen 

være opmærksom på, om borger eventuelt skal have hjælp til enkeltudgifter eventuelt mod tilbagebetaling. 

 
 

EKSEMPEL F 
Flere typer indtægter. Der er ikke et økonomisk behov for hjælp. 
SAGENS OPLYSNINGER 

Første arbejdsdag:         21. feb. 2019 

Første fulde månedsløn: 28. marts 2019 

Første lønudbetaling (21.-28. februar): 26. feb. 2019 

Løn fratrukket henlagte feriepenge,  

ATP, AM-bidrag og timefradrag:  3.416 kr. 

Udbetaling af royalties: 3. feb. 2019 

                                            10.000 kr. 

Kontanthjælpssats i feb. 2019: 11.423 kr. 

Kontanthjælpssats i marts 2019: 11.423 kr. 

 

BEREGNING AF FORSØRGELSESSLIP 

1.-31. marts 2019 = 31 dage = en hel måned 

 

BEREGNING AF DET ØKONOMISKE BEHOV FOR HJÆLP TIL FORSØRGELSE I MARTS 2019 

Forsørgelsesslippet omregnet til et økonomisk forsørgelsesbehov udgør marts måneds kontanthjælpssats = 

11.423 kr. Indtægterne i februar 2019 udgør 3.416 kr. + 10.000 kr. = 13.416 kr. og skal trækkes fra de 11.423 kr. 

Borger har derfor ikke et økonomisk behov for hjælp til forsørgelse i marts 2019.  

 

Allerede fordi det økonomiske behov for hjælp til forsørgelse udgør 0 kr., har borger ikke ret til at få udbetalt 

hjælp for februar 2019. 
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14-DAGES LØNNET 
Beregningen af hjælpen efter aktivloven for ophørsmåneden 

 
EKSEMPEL G 
Lønudbetaling i slutningen af måneden.  
SAGENS OPLYSNINGER 

Første arbejdsdag:         18. marts 2019 

Første fulde 14-dages løn : 11. april 2019 

Første lønudbetaling (18.-24. marts): 28. marts 2019 

Løn fratrukket henlagte feriepenge,  

ATP, AM-bidrag og timefradrag:  3.268 kr. 

Kontanthjælpssats i marts 2019: 11.423 kr. 

Kontanthjælpssats i april 2019: 11.423 kr. 

 

Den første fulde 14-dages løn dækker over lønperioden fra den 

25. marts til 7. april. Borger får udbetalt lønnen til tiden. 

 

BEREGNING AF FORSØRGELSESSLIP 

1.-10. april 2019 = 10 dage 

 

BEREGNING AF DET ØKONOMISKE BEHOV FOR HJÆLP TIL FORSØRGELSE I APRIL 2019 

Der er 30 dage i april 2019. Forsørgelsesslippet udgør 10 dage og omregnet til et økonomisk forsørgelsesbehov 

udgør det: 11.423 kr. : 30 dage = 380,77 kr. pr. dag. 380,77 kr. x 10 dage = 3.807,70 kr.  Herfra trækkes indtægten 

på 3.268 kr.  

Det økonomiske behov for hjælp til forsørgelse i april 2019 udgør derfor  

3.807,70 kr. – 3.268 kr. = 539,70  kr.  

 

BEREGNING AF HJÆLPEN FOR PERIODEN 1.-17. MARTS 2019 

Der er 31 dage i marts 2019. Der kan beregnes hjælp for 17 dage. 

11.423 kr. : 31 dage = 368,48 kr. pr. dag. 368,48 kr. x 17 dage = 6.264,16 kr. 

 

Det økonomiske behov for hjælp til forsørgelse (539,70 kr.) er mindre end den hjælp, som kan beregnes 

(6.264,16 kr.). Hjælpen for perioden 1.-17. marts 2019 nedsættes derfor til behovet for hjælp, og borger har ret 

til at få udbetalt 539,70 kr. 

 
 

EKSEMPEL H 
Ingen lønudbetaling i slutningen af måneden.  
SAGENS OPLYSNINGER 

Første arbejdsdag:         25. marts 2019 

Første fulde 14-dages løn: 11. april 2019 

Kontanthjælpssats i marts 2019: 11.423 kr. 

Kontanthjælpssats i april 2019: 11.423 kr. 

 

Den første fulde 14-dages løn dækker over lønperioden fra den 

25. marts til den 7. april. Borger får udbetalt lønnen til tiden. 

BEREGNING AF FORSØRGELSESSLIP 

1.-10. april 2019 = 10 dage 

 

BEREGNING AF DET ØKONOMISKE BEHOV FOR HJÆLP TIL FORSØRGELSE I APRIL 2019 

Der er 30 dage i april 2019. Forsørgelsesslippet udgør 10 dage og omregnet til et økonomisk forsørgelsesbehov 

udgør det: 11.423 kr. : 30 dage = 380,77 kr. pr. dag. 380,77 kr. x 10 dage = 3.807,70 kr.  Der er ikke indtægter, 

som skal trækkes fra, og det økonomiske behov for hjælp til forsørgelse i april 2019 udgør derfor 3.807,70  kr.  

 

BEREGNING AF HJÆLPEN FOR PERIODEN 1.-24. MARTS 2019 

Der er 31 dage i marts 2019. Der kan beregnes hjælp for 24 dage. 

11.423 kr. : 31 dage = 368,48 kr. pr. dag. 368,48 kr. x 24 dage = 8.843,52 kr. 

 

Det økonomiske behov for hjælp til forsørgelse (3.807,70 kr.) er mindre end den hjælp, som kan beregnes 

(8.843,52 kr.). Hjælpen for perioden 1.-24. marts 2019 nedsættes derfor til behovet for hjælp, og borger har ret 

til at få udbetalt 3.807,70 kr. 

 

 
EKSEMPEL I 
Ingen lønudbetaling i slutningen af måneden. En anden indtægt i starten af måneden. 
SAGENS OPLYSNINGER 

Første arbejdsdag:         25. feb. 2019 

Første fulde 14-dages løn: 18. marts 2019 

Udbetaling af royalties: 3. feb. 2019 

                                           2.000 kr. 

Kontanthjælpssats i feb. 2019: 11.423 kr. 

Kontanthjælpssats i marts 2019: 11.423 kr. 

 

Den første fulde 14-dages løn dækker over lønperioden 25. 

februar til 10. marts. Borger får udbetalt lønnen til tiden. 

BEREGNING AF FORSØRGELSESSLIP 

1.-17. marts 2019 = 17 dage 

 

BEREGNING AF DET ØKONOMISKE BEHOV FOR HJÆLP TIL FORSØRGELSE I MARTS 2019 

Der er 31 dage i marts 2019. Forsørgelsesslippet udgør 17 dage og omregnet til et økonomisk forsørgelsesbehov 

udgør det: 11.423 kr. : 31 dage = 368,48 kr. pr. dag. 368,48 kr. x 17 dage = 6.264,16 kr.  Herfra trækkes indtægten 

på 2.000 kr.  

Det økonomiske behov for hjælp til forsørgelse i april 2019 udgør derfor  

6.264,16 kr. – 2.000 kr. = 4.264,16 kr. 

 

BEREGNING AF HJÆLPEN FOR PERIODEN 1.-24. FEBRUAR 2019 

Der er 28 dage i februar 2019. Der kan beregnes hjælp for 24 dage. 

11.423 kr. : 28 dage = 407,96 kr. pr. dag. 407,96 kr. x 24 dage = 9.791,04 kr. 

 

Det økonomiske behov for hjælp til forsørgelse (4.264,16 kr.) er mindre end den hjælp, som kan beregnes 

(9.791,04 kr.). Hjælpen for perioden 1.-24. februar 2019 nedsættes derfor til behovet for hjælp, og borger har ret 

til at få udbetalt      4.264,16 kr. 
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EKSEMPEL J 
Den første fulde 14-dages løn udbetales den første i den efterfølgende måned. 
SAGENS OPLYSNINGER 

Første arbejdsdag:         11. feb. 2019 

Første fulde 14-dages løn: 1. marts 2019 

Kontanthjælpssats i feb. 2019: 11.423 kr. 

Kontanthjælpssats i marts 2019: 11.423 kr. 

 

Den første fulde 14-dages løn dækker over lønperioden 11.-24. 

februar. Borger får derfor udbetalt lønnen til tiden. 

BEREGNING AF FORSØRGELSESSLIP 

Allerede fordi den første fulde 14-dages løn udbetales den 1. marts, har borger ikke et slip i sin forsørgelse i 

marts måned, og borger har derfor ikke ret til at få udbetalt hjælp for februar 2019. 

 
 

EKSEMPEL K 
Lønudbetalingen er forsinket. 
SAGENS OPLYSNINGER 

Første arbejdsdag:         20. maj 2019 

Første fulde 14-dages løn: 14. juni 2019 

Kontanthjælpssats i maj 2019: 11.423 kr. 

Kontanthjælpssats i juni 2019: 11.423 kr. 

 

Da borger er 14-dages lønnet, udbetaler arbejdsgiver altid 

lønnen for en delvis lønperiode, sammen med den første fulde 

lønudbetaling, hvis en person, starter i arbejde, midt i en 

lønperiode. Borgers løn for perioden 20.-26. maj 2019 udbetales 

derfor samtidig med lønnen for lønperioden 27. maj til 9. juni 

den 14. juni 2019. 

BEREGNING AF FORSØRGELSESSLIP 

1.-13. juni 2019 = 13 dage. Herfra fratrækkes 7 dage svarende til perioden 20.-26. maj, hvor borger har været i 

arbejde, men endnu ikke har modtaget løn. 

13 dage – 7 dage = 6 dage 

 

BEREGNING AF DET ØKONOMISKE BEHOV FOR HJÆLP TIL FORSØRGELSE I JUNI 2019 

Der er 30 dage i juni 2019. Forsørgelsesslippet udgør 6 dage, og der har ikke været udbetaling af indtægter i maj 

2019, som skal trækkes fra. 

11.423 kr. : 30 dage = 380,77 kr. pr. dag. 380,77 kr. x 6 dage = 2.284,62 kr. 

 

BEREGNING AF HJÆLPEN FOR PERIODEN 1.-19. MAJ 2019 

Der er 31 dage i maj 2019. Der kan beregnes hjælp for 19 dage. 

11.423 kr. : 31 dage = 368,48 kr. pr. dag. 368,48 kr. x 19 dage = 7.001,12 kr. 

 

Det økonomiske behov for hjælp til forsørgelse (2.284,62 kr.) er mindre end den hjælp, som kan beregnes 

(7.001,12 kr.). Hjælpen for perioden 1.-26. maj 2019 nedsættes derfor til behovet for hjælp, og borger har ret til 

at få udbetalt 2.284,62 kr. 

 
 
 
 
 

 


