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Kontanthjælp - vejledning
Du kan søge kontanthjælp, hvis du ikke kan forsørge dig selv og din familie. Du kan dog ikke
få kontanthjælp, hvis din ægtefælle kan forsørge dig, eller du/I har formue, som I kan leve
af. Du kan først få kontanthjælp fra den dag, du søger om det.
Det skal der til for at få kontanthjælp
 Der skal være sket en afgørende forandring i dit liv. Du er f.eks. blevet syg eller er på
barsel. Eller du er blevet arbejdsløs, separeret eller skilt
 Det skal være klart, at du ikke kan forsørge dig selv og din familie på grund af det,
du har været ude for – og at der heller ikke er andre, der kan forsørge dig
 Du må ikke få penge andre steder fra. F.eks. må du ikke få dagpenge fra a-kassen
eller pension
 Du og din evt. ægtefælle skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, dvs. søge arbejde
og tage imod tilbud om arbejde, praktik, kurser mv. fra jobcentret. Hvis du har andre
problemer end ledighed, f.eks. er syg, skal du i stedet deltage i behandling og
aktiviteter, der kan forbedre din arbejdsevne.
Du må ikke have formue
Du kan ikke få kontanthjælp, hvis du eller din ægtefælle har formue. Kommunen ser dog
bort fra beløb på op til 10.000 kr. for enlige og 20.000 kr. for ægtepar.
Formue er f.eks. penge på bankkontoen, værdipapirer, aktier, friværdi i bil og sommerhus.
En stor friværdi i ens egen bolig kan også i nogle tilfælde betragtes som formue.
Hvis du er gift
Er du gift, har I pligt til at forsørge hinanden. Det betyder, at du ikke har ret til kontanthjælp
hvis din ægtefælle tjener mere end det dobbelte af det, man kan få i kontanthjælp.

Hvis du er under 30 år og ikke har en uddannelse
Er du under 30 år og ikke har en kompetencegivende uddannelse, kan du ikke få
kontanthjælp. I stedet kan du få uddannelseshjælp, som svarer til det, man får i SU. Der er
forskellige satser for bl.a. hjemmeboende, udeboende og forsørgere.
Hvis du får uddannelseshjælp, vil kommunen kræve, at du hurtigst muligt går i gang med en
uddannelse.
Hvis du er under 30 år og har en uddannelse
Er du under 30 år og har en kompetencegivende uddannelse, får du mindre i kontanthjælp
end dem, der er over 30. Der er forskellige satser for bl.a. hjemmeboende, udeboende og
forsørgere.
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Hvis du er 30 år eller derover
Er du 30 år eller derover, får du 15.355 kr. om måneden (2020) i kontanthjælp for
forsørgere og 11.554 kr. (2020) for ikke-forsørgere.
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