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Senere ændringer til forskriften
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Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik
(Tilskud til tandpleje og hjælp til udsættelsestruede lejere)
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
§1
I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved
§ 2 i lov nr. 928 af 18. september 2012, foretages følgende ændringer:
1. Efter § 81 indsættes før overskriften før § 82:
»Udsættelsestruede lejere
§ 81 a. Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede midlertidige huslejeudgifter til en person, der
er udsættelsestruet på grund af huslejerestancer, hvis det på sigt kan forebygge, at personen udsættes af
boligen. Kommunen kan betinge hjælpen af, at personen indgår en administrationsaftale, medvirker til
fastsættelse af en plan for flytning til en mere passende bolig eller deltager i gældsrådgivning el.lign.
Kommunen skal særlig rette hjælpen til børnefamilier og socialt udsatte borgere. Kommunen kan bestem‐
me, at hjælpen udbetales direkte til udlejeren. Udgiften til hjælpen afholdes fuldt ud af kommunen, jf.
§ 99, stk. 2.
Stk. 2. Stk. 1 kan ikke anvendes til direkte at kompensere for økonomiske sanktioner givet efter denne
eller anden lovgivning vedrørende forsørgelsesgrundlaget.
Stk. 3. Hjælp efter stk. 1 kan kun ydes, hvis personen ikke har økonomisk mulighed for at betale husle‐
jeudgifterne.«
2. Efter § 82 indsættes før overskriften før § 83:
»§ 82 a. Kommunen yder tilskud til betaling for tandpleje til personer, som modtager ydelser efter lo‐
ven svarende til kontanthjælpsniveau. Personer, der modtager særlig hjælp efter § 27 a, har ret til tilskud‐
det, hvis hjælpen inklusive førtidspension efter lov om social pension svarer til kontanthjælpsniveau. Per‐
soner, der modtager revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, har ret til tilskud‐
det, hvis de modtager en ydelse svarende til, hvad de ville være berettiget til i kontanthjælp, og opfylder
de økonomiske betingelser for at modtage kontanthjælp.
Stk. 2. For personer fra 18 år til og med 24 år ydes tilskud efter stk. 1 til dækning af 100 pct. af modta‐
gerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. For personer, som er 25
år eller derover, ydes tilskud til dækning af 65 pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt
overstiger en egenbetaling på 800 kr.
Stk. 3. Den årlige egenbetaling efter stk. 2 opgøres for det enkelte kalenderår på grundlag af dokumen‐
terede afholdte udgifter til tandpleje, uanset om personen har tilhørt den berettigede personkreds hele året.
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Stk. 4. Kommunen skal forhåndsgodkende, at der ydes tilskud efter stk. 2, hvis udgiften til et samlet
behandlingsforløb overstiger 10.000 kr. Kommunen skal i den forbindelse vurdere, om behandlingen er
nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.
Stk. 5. Modtagere af tilskud efter stk. 1-4 kan søge om hjælp til dækning af den resterende egenbetaling
efter § 82. Ansøgning herom skal være indgivet, før behandlingen udføres.«
3. I § 99 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Kommunen afholder fuldt ud udgifterne til hjælpen til udsættelsestruede lejere efter § 81 a.«
§2
Loven træder i kraft den 1. januar 2013.
Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 2012
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/ Karen Hækkerup
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