
Hvordan søger jeg 

kontanthjælp?
Hvem kan søge?

• Du kan søge, hvis du i en periode ikke er i stand til at 
forsørge dig selv eller din familie. Hvis du fx er blevet 
arbejdsløs, syg eller skilt.  

• Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, aktivt 
søge arbejde og deltage i beskæftigelsesfremmende 
tilbud. 

• Har du formue på 10.000 kroner eller derover, kan du 
som hoved-regel ikke få kontanthjælp. 

• Er du gift eller samlevende, kan du kun få kontant-
hjælp, hvis din ægtefælle eller samlever ikke kan for-
sørge dig.

Hvad skal jeg huske?

Meld dig ledig i Jobcenteret i Birkerød, før du søger. 

Søg digitalt på www.rudersdal.dk/kontanthjaelp

Send alle relevante papirer til os, fx: 

• Lønsedler for de seneste 3 måneder
• Kontooversigt for alle dine bankkonti
• Pensionsoversigt 
• Boligudgifter fx husleje, el, varme.
 
Når du går i gang med det digitale ansøgningsskema, får 
du undervejs en præcis oversigt over, hvilke papirer, du 
skal sende til os. Papirerne kan eftersendes inden for tre 
dage. Husk: Ingen papirer – ingen penge!

Hvor mange penge kan jeg få?

Det afhænger bl.a. af din alder, uddannelse og om du har  
forsørgelsespligt over for børn.  
Du kan læse mere om satserne på 
 www.ruderdal.dk/kontanthjaelp

Er du i tvivl, er der altid hjælp at hente i Borgerservice.

Vigtigt at vide før du søger

Sådan her!

RUDERSDAL KOMMUNE
Borgerservice
Ydelsesområdet
Øverødvej 2
2840 Holte
Tlf. 46 11 00 00
Borgerservice@rudersdal.dk
www.rudersdal.dk

Åbningstid
Mandag-tirsdag kl. 10-15
Onsdag lukket
Torsdag kl. 10-19
Fredag kl. 8-11
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Sørg for at du har et Nem ID

Lønsedler

Kontooversigt

Pensionsoversigt

Boligudgifter

Har du ingen Nem ID? – Så husk 
dit pas eller dit kørekort, så 
hjælper vi dig.

Meld dig ledig på jobcenter og 
gå så på rudersdal.dk/kontanthjaelp

Find alle dine papirer frem, inden
du starter på ansøgningen.

Udfyld alle felter.
Skriv tallet “0”, hvis du ikke har noget at angive.

Alle relevante papirer skal  
sendes med.

Du kan sende digitalt, eller printe 
og sende med posten.

Hvis du er i tvivl, er der altid 
hjælp at hente i Borgerservice.

HUSK:
Ingen papirer – ingen penge!
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