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Personer, der bliver hjemsendt uden løn, fyret, sygemeldt eller lignende, og som 

følge deraf oplever nedgang i deres indkomst på grund af COVID-19, kan – ud 

over de muligheder der er for at modtage hjælp til forsørgelse (fx dagpenge, syge-

dagpenge eller kontanthjælp) – søge om økonomisk hjælp i særlige tilfælde efter 

kapitel 10 i lov om aktiv socialpolitik.  

Kommunerne har pligt til at yde vejledning i forhold til alle de muligheder, der fin-

des for at give hjælp efter den sociale lovgivning. 

Reglerne om hjælp i kapitel 10 i lov om aktiv socialpolitik dækker over: 

 § 81 - hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter 

 § 81 a - hjælp til udsættelsestruede lejere 

 § 82 - hjælp til sygebehandling, medicin m.v. 

 § 82 a - tilskud til tandpleje 

 § 83 og § 84 - særlig hjælp vedrørende børn 

 § 85 - hjælp til flytning 

 § 85 a - hjælp til efterlevende 

Der er tale om økonomisk hjælp, som ikke er løbende hjælp til forsørgelse i mod-

sætning til f.eks. kontanthjælp. Hjælp efter kapitel 10 i lov om aktiv socialpolitik 

kan kun gives til udgifter, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning.   

Hjælpen er som udgangspunkt trangsbestemt. Det betyder, at der kun kan ydes 

hjælp efter disse bestemmelser, hvis ansøgeren ikke selv har økonomisk mulighed 

for at betale udgiften. Ved vurderingen af, om ansøgeren selv har mulighed for at 

betale udgiften, lægges der vægt på ansøgerens og en evt. ægtefælles økonomiske 

forhold, herunder rådighedsbeløb og formue.  

Hjælpen kan blive udbetalt med tilbagebetalingspligt, f.eks. kan kommunen træffe 

beslutning om tilbagebetaling af hjælpen, hvis der er forhold, der viser, at den på-

gældende i løbet af kortere tid vil være i stand til at tilbagebetale hjælpen. 

Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter efter § 81 i lov 

om aktiv socialpolitik. Kommunen skal foretage en konkret vurdering i det enkelte 

tilfælde af, om der er tale om en rimelig og nødvendig udgift. For at kunne mod-

tage hjælpen er det et krav, at ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold, 

en såkaldt social begivenhed, f.eks. arbejdsløshed, der bevirker, at personen ikke er 

i stand til at forsørge sig selv. En person, der opfylder betingelserne for at modtage 
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kontanthjælp, herunder grænserne for egen og ægtefælles formue og indtægter, op-

fylder også betingelsen i relation til enkeltydelser. Hjælp efter § 81 er dog ikke for-

beholdt personer, der modtager kontanthjælp. Kommunen kan give hjælp til rime-

ligt begrundede enkeltudgifter, selv om ansøgeren ikke i øvrigt får hjælp efter lov 

om aktiv socialpolitik. 

Efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik kan kommunen yde hjælp til udgifter til sy-

gebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter 

anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgif-

terne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt 

velbegrundet.  

Du kan få yderligere information om hjælp efter kapitel 10 i lov om aktiv socialpo-

litik i forhold til COVID-19 på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings 

hjemmeside.  

Personer, der bliver hjemsendt uden løn, fyret, sygemeldt eller lign., og som følge 

deraf oplever nedgang i deres indkomst på grund af COVID-19, vil evt. også kunne 

blive berettiget til at modtage boligstøtte. Du kan få mere information om, hvem 

der kan modtage boligstøtte på borger.dk. Du kan også bruge boligstøtte-beregne-

ren på borger.dk. 

https://star.dk/om-styrelsen/nyt/corona-virus-betydning-for-beskaeftigelsesindsatsen-og-ydelser/spoergsmaal-og-svar-om-coronavirus/ydelser-coronavirus/
https://star.dk/om-styrelsen/nyt/corona-virus-betydning-for-beskaeftigelsesindsatsen-og-ydelser/spoergsmaal-og-svar-om-coronavirus/ydelser-coronavirus/
https://www.borger.dk/bolig-og-flytning/Boligstoette-oversigt/Boligstoette-soege
https://www.borger.dk/handlingsside?selfserviceId=a153fd97-6252-4058-ac3f-5a59079cbded
https://www.borger.dk/handlingsside?selfserviceId=a153fd97-6252-4058-ac3f-5a59079cbded

