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Ansøgning om hjælp til el- og varmeregninger
Regeringen meldte i november 2021 ud, at den ville lave en såkaldt ny varmepakke, som skal afbøde nogle
af konsekvenserne for økonomisk vanskeligt stilledede borgere: https://bm.dk/nyhederpresse/pressemeddelelser/2021/11/regeringen-vil-afboede-stigende-priser-for-borgerne-med-nyvarmepakke/
Der er afsat 100 mio. kr. i 2022 til en ansøgningspulje til dækning til kommunale merudgifter til hjælp til
rimeligt begrundede enkeltudgifter og personligt tillæg på grund af de stigende el- og varmepriser. Puljen
administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Der er nu kommet information til
kommunerne om, hvordan puljen skal administreres i praksis. Borgerne kan ansøge om hjælp hos
kommunen, som kan søge om tilskud fra puljen efter fyringssæsonen 2021/22 på grundlag af kommunens
faktiske udgifter til dækning af ekstraordinære varme- og el-udgifter i perioden d. 1.10.2021-30.04.2022.
Hvordan søger borgere?
Borgerne kan ansøge om økonomisk hjælp til merudgifter til stigende udgifter til varme og/eller el., dvs.
uforudsete udgifter til el og varme, som man ikke selv kan betale. De skal søge efter de gældende
bestemmelser i lovgivningen. Kommunen foretager en konkret vurdering af ansøgerens samlede
økonomiske forhold, herunder alle indtægter og evt. formue. Hvis man er gift, så indgår ens ægtefælles
indtægter og formue også i vurderingen. Det betyder, at:
•

•

•

Modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse samt selvforsørgende
(omfattet af program). De kan søge om hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter efter
integrationslovens § 35.
Modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller
overgangsydelse samt førtidspensionister på ny ordning (ikke omfattet af program). De kan søge
om hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter efter lov om aktiv socialpolitik § 81.
Folkepensionister og førtidspensionister på gammel ordning. De kan søge personligt tillæg efter §
14, stk. 1 i lov om social pension og § 17, stk. 2 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og
almindelig førtidspension mv.

Borgerne skal opfylde de betingelser, der er knyttet til de bestemmelser - ligesom når de søger om
økonomisk hjælp til andre ting. For nogle kan det være udfordrende at søge disse enkeltydelser/personligt
tillæg, da man skal udfylde en ansøgning med indtægter og udgifter og vedlægge dokumentation. Vores
frivilligrådgivninger, hverdagsrådgivninger og andre gode frivillige hjælper ofte med at søge enkeltydelser.
Man kan naturligvis også henvende sig i kommunen for yderligere vejledning mv. eller finde nærmere info
på den enkelte kommunes hjemmeside eller på borger.dk.
OBS i fht. ansøgning om permanent opholdstilladelse: Hvis I møder nogle, der skal søge om permanent
opholdstilladelse inden for de kommende år, så skal de være meget opmærksom på, at ydelser udbetalt
efter integrationsloven og lov om aktiv socialpolitik har betydning for ansøgning om permanent
opholdstilladelse. Man må som udgangspunkt ikke have modtaget ydelser efter de to love de seneste 4 år
forud for ansøgningstidspunktet og indtil der træffes afgørelse om permanent
opholdstilladelse. Men hvis man selv eller ens ægtefælle/samlever har modtaget enkeltstående ydelser af

mindre beløbsmæssig størrelse, der ikke er direkte relateret til forsørgelse, så er det ikke nødvendigvis en
hindring. Men det er altid en konkret individuel vurdering i Udlændingestyrelsen, og det er derfor svært at
vide på forhånd, hvilke enkeltstående ydelser, der kan være en hindring for at få permanent
opholdstilladelse.
Hvis I møder nogle, der skal søge om permanent opholdstilladelse og er i tvivl om modtagelse af sociale
ydelser, så kan I henvise dem til vores frivilligrådgivninger med henblik på individuel rådgivning.
Energistyrelsen har også lavet en hjemmeside med en række råd til at spare energi
mv. https://sparenergi.dk/
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