
Vi ved, at stigende udgifter kan 
give udfordringer for nogle af 
vores beboere.
Måske kan du hente hjælp et 
af de steder, vi har beskrevet i 
denne folder.

Har du brug for 
rådgivning til din 
privatøkonomi
 - Vi henviser i denne folder 
til steder, hvor du evt.  kan 
søge rådgivning eller 
økonomisk hjælp

Vi har samlet en række tilbud til dig, hvor du bl.a.  
kan søge om tilskud til fx. boligstøtte eller varme-
hjælp samt rådgivning til at få et bedre overblik 
over din økonomi. 
Tilbuddene er offentlig tilgængelige.



ØKONOMISK RÅDGIVNING

Mangler du overblik over dine udgifter?
Får du betalt dine regninger til tiden?
Har du for mange og for store udgifter?

Så kan Ydelsescenter Aarhus´ økonomiske rådgiver 
hjælpe dig til at få overblik over din økonomi.

Rådgivning for hvem?
Borgere som modtager forsørgelseshjælp i 
Ydelsescenter Aarhus og
• er under 30 år
• er omfattet af kontanthjælpsloftet eller af 225 

timers reglen - uanset alder, eller
• modtager integrationsydelse

Rådgivning om hvad?
Du kan f.eks.
• få hjælp til at få lagt et budget
• få hjælp til at få styr på din skat
• få rådgivning om hvor du kan søge efter en 

billigere bolig
• få rådgivning om hjælp til f.eks. tandbehand-

ling, medicinudgifter, flyttehjælp og lignende
• få rådgiveren til at tage med dig i banken

Rådgivning hvordan?
Du træffer Ydelsescenter Aarhus´ økonomiske 
rådgiver alle hverdage mellem kl. 9.00 - 14.00 på 
telefon 89 40 62 40/ 89 40 52 08.

Læs mere her: https://www.aarhus.dk/borger/
job-og-ledighed/okonomisk-hjaelp/okonomisk
-raadgivning/

MULIGHEDER PÅ BORGER.DK

Boligstøtte 
Boligstøtte er et skattefrit beløb, som du kan mod-
tage som et tilskud til din husleje. Boligstøtte er i 
udgangspunktet en mulighed for alle, der lejer en 
bolig.
Læs mere om boligstøtte her: https://www.borger.
dk/bolig-og-flytning/Boligstoette-oversigt.

Ydelser til børnefamilier
På borger.dk kan du få et overblik over de forskel-
lige ydelser børnefamilier har. Du kan også klikke 
ind på siden her: https://www.borger.dk/fami-
lie-og-boern/Familieydelser-oversigt.

Varmehjælp
Du kan søge om varmetillæg, når du er folkepensi-
onist eller førtidspensionist (tilkendt før 2003).
Læs mere om varmehjælp her: 
https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/tilla-
eg-til-folke--og-foertidspension/folkepension-var-
metillaeg.

DEN SOCIALE RETSHJÆLP

Den Sociale Retshjælp er en 100% offentlig støttet 
organisation, hvilket betyder, at der derfor er kon-
krete krav til hvem og hvad, den kan hjælpe med.
 
Den Sociale Retshjælps Fond tilbyder gratis rets-
hjælp i form af juridisk rådgivning til alle borgere 
samt gratis sagsbehandling til borgere under ind-
tægtsgrænsen for fri proces. 

Du kan læse mere her: https://www.socialeretshja-
elp.dk/den-sociale-retshjaelps-fonds/


