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Kommuner  

 

 

 

Orientering om pulje til dækning af 
merudgifter til hjælp til enkeltudgifter og 
personligt tillæg til ekstraordinært høje 
varme- og elregninger 

Indledning 

 

De stigende energipriser kan betyde, at borgere, der modtager offentlig forsørgelse, kan 

komme til at stå i en vanskelig økonomisk situation og være ude af stand til at betale 

varme- og/eller elregningen selv. På den baggrund skal Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering gøre kommunerne særskilt opmærksom på de eksisterende muligheder for at 

yde økonomisk tilskud til denne persongruppe efter de gældende regler.  

 

Der er med forbehold for Finansudvalgets tilslutning afsat 100 mio. kr. i 2022 til en 

ansøgningspulje til dækning af kommunale merudgifter til hjælp til rimeligt begrundede 

enkeltudgifter og personligt tillæg foranlediget af de stigende energipriser. Puljen 

administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 

De eksisterende muligheder 

 

 Hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter efter § 81 i lov om aktiv socialpolitik til 

modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp; selvforsørgelses- og hjemrejseydelse 

og overgangsydelse (uden for program); førtidspensionister på ny ordning (tilkendt efter 

reglerne gældende fra 1.1. 2003) m.fl.,  

 

 Hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til modtagere af selvforsørgelses- og 

hjemrejseydelse eller overgangsydelse samt selvforsørgende omfattet af 

integrationslovens § 35, og  

 

 Personligt tillæg efter § 14, stk. 1, i lov om social pension og § 17, stk. 2, i lov højeste, 

mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. til rimelige, 

nødvendige udgifter målrettet økonomisk dårligt stillede folkepensionister og 

førtidspensionister på gammel ordning (tilkendt efter reglerne gældende før 1.1. 2003). 

 

Borgerne skal ansøge om økonomisk hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter og 

personligt tillæg i deres kommune på samme måde, som de gør i dag. 

 



 

 2 

Puljen og ansøgning 

Den enkelte kommune kan søge om tilskud fra puljen efter fyringssæsonen 2021/22 på 

grundlag af kommunens udgifter til dækning af varme- og el-udgifter efter reglerne om 

hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter og personligt tillæg. Tilskuddet vil blive 

udbetalt i 2022 på baggrund af en konkret ansøgning, så kommuner, der har stigende 

udgifter i henhold til § 81 i lov om aktiv socialpolitik, § 35 i integrationsloven, § 14, stk. 1, 

i lov om social pension og § 17, stk. 2, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og 

almindelig førtidspension m.v., som følge af de stigende energipriser, vil efter ansøgning 

blive kompenseret direkte.  

Ansøgningen skal indeholde en fyldestgørende dokumentation for den del af kommunens 

faktisk afholdte udgifter i fyringssæsonen 1. oktober 2021 til 30. april 2022 til henholdsvis 

hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter og personligt tillæg, som kan henføres til 

dækning af modtagerens varme- og el-udgifter. 

Kommunen skal således tilrettelægge en registreringspraksis, der sikrer, at der som 

grundlag for ansøgningen kan udarbejdes et særskilt regnskab for den del af kommunens 

udgifter til ovenstående ydelser, der kan henføres til dækning af borgerens udgifter til 

varme og el. Ansøgning inklusiv revisorpåtegnet regnskab skal være Styrelsen for 

Arbejdsmarked og Rekruttering i hænde senest 1. september 2022. Kommunens 

ekstraordinære udgifter til revision vil kunne afholdes af puljen.   

Kommunerne skal registrere udgifterne til hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter og 

personligt tillæg på de autoriserede grupperinger i kommunernes budget- og 

regnskabssystem og hjemtage refusion. Når kommunerne i 2022 får udbetalt tilskud fra 

puljen, skal tilskuddet registreres samme sted som udgifterne. Hermed vil de 

refusionsberettigende nettoudgifter til de berørte ordninger reduceres, og kommunernes 

refusionshjemtagelse vil eventuelt skulle reguleres i forbindelse med den løbende eller 

foreløbige restafregning, således at der ikke hjemtages dobbelt statstilskud af udgifterne.  

Hvis der samlet ansøges om et større beløb end den afsatte bevilling på 100 mio. kr., vil 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering foretage en forholdsvis nedskrivning af 

tilskuddet til de enkelte kommuner på baggrund af de ansøgte beløb. 

Nærmere retningslinjer for ansøgning om tilskud fra puljen vil blive fastsat på baggrund af 

dialog med KL. 

 

Venlig hilsen 

 

Kasper Håkansson 

Kontorchef 

Økonomi- og Ressourcestyring 
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