Kontanthjælp – indikatorer trin 1
I forbindelse med bevilling og opstart af kontanthjælp indleverer ansøger kontoudtog for de seneste 3
måneder. Kontoudtogene skal bruges til at vurdere, om ansøger ud fra en økonomisk vurdering er berettiget til
hjælp.
Kontoudtogene rummer dog andre oplysninger, der kan kvalificere vurderingen af, om ansøger er berettiget til
økonomisk hjælp.
Nedenstående indikatorer er tænkt som en hjælp til den enkelte medarbejder til vurdering af, om der i en
konkret sag skal indhentes yderligere oplysninger. Der er et vist overlap mellem de forskellige kategorier.
Det er vigtigt at understrege, at der ikke er en facitliste for, hvordan den enkelte borger skal indrette sin
tilværelse. Men der er forhold, som skal undre, og som den enkelte medarbejder skal kunne identificere.
Indikatorer for samliv:
 Betales der for mere end et mobilabonnement
 Bruger ansøger sit dankort i nærheden af den oplyste bopæl
 Er der mange overførsler via MobilePay mellem de samme personer
 Er udgifterne et udtryk for en typisk husstand (el, varme, vand, husleje). Eller betales der kun visse
typer af udgifter (indikator for opdeling af udgifter i en almindelig husstand)
 Hvor har sundhedskortet være anvendt i tiden op til ansøgning om kontanthjælp (disse oplysninger skal
rekvireres særskilt og vil derfor typisk være mere relevante at indhente, hvis der efterfølgende konkret
rejses tvivl om ansøgers fortsatte ret til ydelsen)
 Betales der løbende abonnement til et fitness Center, som ligger langt fra den oplyste adresse
 Er der udgifter, der relaterer sig til at holde bil, men hvor ikke alle udgifter afholdes



Ansøgerens udgifter overstiger indkomsten uden samtidig forøgelse af gæld
Hyppige overførsler på MobilePay mellem de samme parter

Ved tvivl om adresseforhold kan der efter CPR-lovens § 10 indhentes forbrugsoplysninger fra
forsyningsselskaber.
Indikatorer for urigtige formueoplysninger:
 Er der i tiden op til ansøgningen hævet store kontante beløb
 Er der sket større overførsler til andre privat/virksomheder
 Er ansøger selvforskyldt kommet i økonomisk uføre, fx gennem spil på nettet eller gennem et meget
stort privatforbrug
 Kommer ansøger iført arbejdstøj eller i varevogn/firmabil
 Er der udgifter der relaterer sig til at holde bil (bilen kan forud for ansøgningen være omregistreret til fx
samlever)

Indikatorer for urigtige adresseoplysninger:
 Hvor mange er tilmeldt bopælen
 Hvor langt ligger den nye bopæl fra den tidligere bopæl (har naboerne blot ”byttet børn”)
 Er der familierelationer (fx bopæl hos bedsteforældre)
 Størrelsen på boligen ift. antal tilmeldte
 Stemmer de faktiske registreringer i CPR overens med det oplyste in ansøgningen – er der fx registreret
unge over 18 år, som derfor får udeboende SU, men som ansøger ikke selv oplyser, bor på adressen
Indikatorer for udenlandsforhold (vil i en del tilfælde først være del af den løbende opfølgning):
 Gentagne hævninger fra udlandet/fremmed valuta
 Borgeren udskyder ofte samtaler eller reagerer ikke – manglende mulighed for at møde op inden
rimelig tid
 Returneret post
 Oplysninger om, at børn udebliver fra skole/tandpleje
 Opringning til kommunen fra udenlandske telefonnumre
 Flere registreret på borgerens bopæl (reel udlejning af boligen)
 Ved posteringer til rejseselskab – den pågældende rejseperiode skal oplyses af ansøger



Svar fra udenlandsk mail
Mailsvar der kommer sent aften eller om natten som kan betyde, at borgeren opholder sig andet sted og
i anden tidszone

Indikatorer for uregistrerede lønindtægter:
 Er der tilbagevendende posteringer af nogenlunde samme størrelse og udbetaling inden for faste
tidsintervaller
 Ansøgerens udgifter overstiger indkomsten uden samtidig forøgelse af gæld
 Bil er omregistreret umiddelbart inden ansøgning af kontakthjælp
 Er der foretaget større indkøb af byggematerialer?

Kontoudtog generelt set:
Kontoudtogene rummer mange oplysninger, der kan kvalificere vurderingen af, om ansøger er berettiget til
økonomisk hjælp:


Er der tale om en borger som fx er faldet for dagpengeperioden, og som derved overgår fra
sygedagpenge til kontanthjælp. Her kan en gennemgang af kontoudtogene vise, om ansøger har været
fuldtidssygemeldt og dermed uarbejdsdygtig for en given periode. Dette kan have betydning for
vurderingen af, hvorvidt ansøger reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet.
o Er der indkøbt byggematerialer eller reservedele?
o Hvilke oplysninger har dagpengeafdelingen



Er der tale om en borger som kommer fra en ydelse hos en anden kommune, kan kontoudtogene
indikere, at fraflytterkommunen har stoppet en ydelse

