Beskæftigelsesudvalget

Punkt 8.

Orientering om regulering af rådighedsbeløb pr. 1. januar 2019
2015-063434
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering
At rådighedsbeløb ved bevilling af personlig tillæg med virkning fra 1. januar 2019 er kr. 6.400 pr. måned for
enlige og kr. 9.700 for gifte/samlevende
Forvaltningsledelsen besluttede på møde den 14. november 2018, at godkendelse fremover vil være en
administrativ beslutning.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Famille- og Socialudvalget har tidligere, inden omorganisering 1.1.2018, truffet beslutning om, at
rådighedsbeløbet ved bevilling af personlig tillæg skal prisreguleres pr. 1. januar hvert år. Prisregulering skal
ske på grundlag af udviklingen i Forbrugerprisindekset august måned set i forhold til august måned året før.
De nuværende satser for enlige er kr. 6.300 pr. måned, og kr. 9.600 pr. måned for gifte/samlevende.
Indekset er steget med 1,0 % hvilket giver et rådighedsbeløb på henholdsvis kr. 6.363 og kr. 9.696 pr.
måned. Beløbende afrundes til henholdsvis kr. 6.400 for enlige og kr. 9.700 for gifte/samlevende
Generelt om personlig tillæg
Personligt tillæg kan søges af førtidspensionister tildelt før 2003, hvis økonomiske forhold er særlig
vanskelige. Familie- og Socialudvalget har tidligere truffet beslutning om, at formuegrænsen for personlig
tillæg er 30.000 kr. Ansøger skal derfor som udgangspunkt have en formue som ligger under 30.000 kr. for
at kunne få bevilliget et personlig tillæg.
Det er kommunen, som modtager ansøgninger og foretager en konkret vurdering af de samlede økonomiske
forhold. Reglerne fastsætter ikke, hvilke udgifter der kan dækkes, men de skal være rimelige og nødvendige.
Der kan for eksempel ydes personlig tillæg til udgifter til egenbetaling i forbindelse med briller,
tandbehandling, diætkost, flytteudgifter samt dobbelt husleje.
Kommunen skal foretage en vurdering af formueforholdet samt om de økonomiske forhold er særlige
vanskelige. I vurdering af om en borgers forhold er særlige vanskelige anvendes et vejledende
rådighedsbeløb. I Aalborg kommune er det politisk besluttet, at følgende udgifter indgår i beregningen.
Godkendte udgifter:
 Varme, fratrukket varmetillæg
 El og gas
 Afdrag og forsikring på bevilget invalidebil
 Husleje fratrukket boligydelse
 Kontingent til Sygeforsikringen Danmark
 Kontingent a-kasse og fagforening
 Afdrag på nødvendig bohave
 Bidragspligt (børn/tidligere ægtefælle)
 Egne udgifter i forbindelse med sygdom/handicap
 Abonnement til kontaktlinser, maksimalt 150 kr. pr. måned efter fradrag af eventuelt helbredstillæg
 Abonnement til briller, maksimalt 150 kr. pr. måned efter fradrag af eventuelt helbredstillæg
 Abonnement til internet og telefon maksimalt 350 kr. pr. måned
Rådighedsbeløbet er vejledende. Dette betyder, at borgere som ligger over kan, ved en konkret og individuel
vurdering, få tildelt personlig tillæg eventuelt med et krav om medfinansiering.
Rådighedsbeløb 3 andre store kommuner
København:
2018 tal

Enlige
kr. 6.250
Gifte/samlevende
kr. 9.850
Vejledende formuegrænse kr. 68.650
Niveau for 2019 bliver fastsat i løbet af november

Odense:
2018 tal

Enlige
kr. 4.400
Gifte/samlevende
kr. 7.600
Vejledende formuegrænse Ingen formuegrænse
Forventer at niveau bliver det samme for 2019, måske sat op med kr. 100/150

Århus:
2018 tal

Enlige
Gifte/samlevende
Vejledende formuegrænse
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Niveau for 2019 bliver fastsat i løbet af januar

Som det fremgår ligger Aalborg og København højest i forhold til rådighedsbeløb for enlige. I forhold til
gifte/samlevende ligger Aalborg på niveau med København og Aarhus, Odense ligger lavest.
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