
Modtaget dato

Ansøgning om hjælp til betaling 
af husleje m.m.
efter lov om aktiv socialpolitik § 29

Kommunens navn og adresse Forbeholdt kommunen

Personoplysninger
Navn

Adresse

Navn på evt. ægtefælle

Personnummer

Personnummer 

Oplysninger fra Kriminalforsorgen om indsættelsen
Dokumentation skal vedlægges

Dato

Oplysninger til brug for din ansøgning om økonomisk hjælp efter § 29
Dokumentation skal vedlægges

Kontanter og indestående i pengeinstitut

Værdipapirer, obligationer, aktier, pantebreve

Ejendomme (ejerbolig, sommerhus mv.) i DK

Ejendomme (ejerbolig, sommerhus mv.) i udlandet

Bil, motorcykel, båd eller campingvogn

Kr.

5
7
0
8
4
1
0
0
4
1
7
3
0KLE 32.24.04G01 • Sagsidentifikation

Kr.

Ansøger Ægtefælle

Dato for forventet løsladelse eller domsafsigelse
Afsoningssted

Kontaktperson i kriminalforsorgen

Andet

Er der forbrugt eller bortgivet formue indenfor det sidste år Ja Nej

Formueforhold – dokumentation: kontoudtog, værdipapirer mv.
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Ansøgning
Hvad søges der om

Begrundelse for ansøgning



Kr. pr. måned

Oplysninger til brug for din ansøgning om økonomisk hjælp efter § 29 (forts)
Dokumentation skal vedlægges
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Kr. pr. måned

ÆgtefælleAnsøger

Indtægter – dokumentation: kontoudtog for de 3 seneste måneder, evt. lønsedler

Indtægter pr. måned inden afsoning

Nuværende indtægter pr. måned

Dusør pr. uge

Kostpenge pr. uge
Boligforhold – dokumentation: lejekontrakt, købsaftale, fremlejekontrakt mv.

Hvilken type bolig har du

Boligsikring

Fremlejeindtægt

Lejebolig Ejerbolig Andelsbolig Andet

Husleje

Varme

Vand

El

I forbindelse med behandlingen af din ansøgning om økonomisk hjælp kan kommunen få brug for oplysninger fra dit bo-
ligselskab/din udlejer og Kriminalforsorgen.

Oplysninger fra dit boligselskab/din udlejer og Kriminalforsorgen må kun indhentes med dit forudgående samtykke.

Jeg kender mine rettigheder og pligter, som angivet i afsnittet om behandling af personoplysninger på side 3.

Samtykke og underskrift

Samtykke
Navn Personnummer

Boligselskab

Dato Underskrift

Har du forsøgt at udleje/fremleje din bolig Ja Nej

Kommunen kan hente yderligere oplysninger fra mit boligselskab/min udlejer og fra Kriminalforsorgen, hvis det har 
betydning for behandlingen af min ansøgning.
Kommunen må ikke indhente yderligere oplysninger. Jeg er indforstået med, at min ansøgning behandles på basis af 
de her foreliggende oplysninger.
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Rettigheder og pligter i forbindelse med kommunens

behandling af personoplysninger

Du bedes udfylde blanketten, for at kommunen kan 
behandle din henvendelse på et fyldestgørende grundlag, 
jf. retssikkerhedslovens § 11, stk. 1.

Forkerte eller manglende oplysninger kan medføre, at 
kommunen rejser krav om tilbagebetaling af ydelsen, jf. 
aktivlovens § 91.

Hvis du giver forkerte, mangelfulde eller vildledende 
oplysninger – enten bevidst eller ved grov uagtsomhed – 
kan du blive idømt bøde efter retssikkerhedslovens § 12b 
eller tiltales efter straffelovens § 289a.

Oplysninger kommunen
kan indhente uden dit samtykke
Kommunen kan indhente økonomiske oplysninger samt 
oplysninger om dine ferieforhold fra 

• andre offentlige myndigheder,
• eIndkomstregistret, 
• A-kasser og 
• Feriekonto. 
Kommunen kan indhente tilsvarende oplysninger om 

andre i din husstand.
Kommunen bruger oplysningerne til behandling af din 

sag eller til efterfølgende kontrol, jf. retssikkerhedslovens
§ 11a, stk. 2 til 5 eller Integrationslovens § 50, stk. 5 og 6. 

Kommunen har adgang til at foretage kontrolbesøg på 
den virksomhed, hvor du er eller har været ansat for at kon-
trollere eventuelle lønudbetalinger, som danner grundlag for 
ydelsen. Ved besøget har kommunen ret til at udspørge de 
ansatte iht. retssikkerhedslovens § 12a.

Kommunens registrering
og videregivelse af oplysninger
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videre-
giver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private 
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysnin-
gerne eller samarbejder med kommunen.

Kommunen og Udbetaling Danmark har gensidig pligt til, 
at videregive oplysninger som kan have betydning for en 
ydelse, du modtager fra henholdsvis Udbetaling Danmark 
og kommunen, jf. lov om Udbetaling Danmark, §§ 6, 9 og 
10.

For at kunne afgøre om det er relevant at videregive oplys-
ninger, har kommunen og Udbetaling Danmark adgang til at 
se hvilke ydelser, du har modtaget de sidste tre måneder, jf. 
lov om Udbetaling Danmark, § 8.

Kommunen videregiver også oplysninger, der kan have 
betydning for en fremtidig udbetaling af børne- eller unge-
ydelse (børnecheck).

Kommunens oplysninger om dine kontante ydelser og til-
skud sammenkøres i Udbetaling Danmarks dataenhed med 
andre myndigheders bevillinger og med oplysninger fra for-
skellige offentlige registre hos fx SKAT og Folkeregisteret, jf. 
lov om Udbetaling Danmark, kapitel 3a. Der sammenkøres 
data om økonomiske forhold samt bopæls- og familieforhold 
for dig, din ægtefælle/samlever og øvrige husstandsmed-
lemmer, både nuværende, tidligere og formodede. Formålet 
med samkøringen er at forhindre fejl i offentligt bevilligede 
udbetalinger.

Udbetaling Danmarks dataenhed videregiver oplysninger 

Om samtykke
Reglerne om samtykke fremgår af databeskyttelsesfor-

ordningen.
Du kan altid tilbagekalde et samtykke til indhentning eller 

videregivelse af oplysninger, jf. databeskyttelsesforordnin-
gens artikel 7, stk. 3.

Dit samtykke bortfalder automatisk når sagen er færdig-
behandlet.

Hvis du ikke ønsker at give samtykke til kommunen, 
behandler kommunen din sag på det foreliggende grund-
lag, jf. retssikkerhedslovens § 11b. Det kan betyde, at du får 
mindre – eller slet ingen ydelse. Det samme gælder, hvis du 
tilbagekalder et samtykke.

Uddrag af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 
(Retssikkerhedsloven)

Oplysning af sagen
§ 10. Myndigheden har ansvaret for, at sager, der behandles 

efter denne lov, er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at myndighe-
den kan træffe afgørelse.

Borgers medvirken
§ 11. Myndigheden kan anmode personer, der søger om eller 

får hjælp, om
1) at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige 

for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til, og
2) at lade sig undersøge hos en læge eller blive indlagt til obser-

vation og behandling som led i sagsbehandlingen.
Stk. 2. Personer, der får hjælp, har pligt til at oplyse om ændrin-

ger, der kan have betydning for hjælpen.

Krav om samtykke
§ 11a. Myndigheden kan efter forudgående samtykke fra den, 

der søger om eller får hjælp, forlange, at andre offentlige myndig-
heder, uddannelsesinstitutioner, sygehuse, læger, psykologer, 

autoriserede sundhedspersoner i øvrigt og personer, der hand-
ler på disses ansvar, arbejdsløshedskasser, pengeinstitutter, 
arbejdsgivere og private, der udfører opgaver for det offentlige, 
giver oplysninger om den pågældende, der er nødvendige for 
at behandle sagen. Dette gælder også oplysninger om en per-
sons rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, ligesom 
myndigheden kan indhente lægejournaler, sygehusjournaler 
eller udskrifter heraf. Myndigheden kan forlange, at der optages 
retsligt forhør i overensstemmelse med retsplejelovens § 1018, 
hvis oplysningerne ikke videregives.

Stk. 2-6. (Udeladt).

Hvis borger ikke medvirker
§ 11b. Hvis borgeren ikke medvirker, jf. § 11, stk. 1, nr. 1 og 2, 

eller ikke giver samtykke til, at myndigheden kan indhente oplys-
ninger, jf. § 11a, stk. 1, skal myndigheden behandle sagen om 
hjælp på det foreliggende grundlag, medmindre oplysningerne 
kan indhentes uden samtykke, jf. § 11a, stk. 2, og § 11c.



Artikel 4

Nr. 11. samtykke« fra den registrerede: enhver frivil-
lig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra 
den registrerede, hvorved den registrerede ved erklæring 
eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der 
vedrører den pågældende, gøres til genstand for behand-
ling

Artikel 6

Nr. 1.
a) Den registrerede har givet samtykke til behandling af 

sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.

Artikel 7

1. Hvis behandling er baseret på samtykke, skal den data-
ansvarlige kunne påvise, at den registrerede har givet sam-
tykke til behandling af sine personoplysninger.

2. Hvis den registreredes samtykke gives i en skriftlig 
erklæring, der også vedrører andre forhold, skal en anmod-
ning om samtykke forelægges på en måde, som klart kan 
skelnes fra de andre forhold, i en letforståelig og lettilgæn-
gelig form og i et klart og enkelt sprog. Enhver del af en 
sådan erklæring, som udgør en overtrædelse af denne for-
ordning, er ikke bindende.

3. Den registrerede har til enhver tid ret til at trække sit 
samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke 
lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke 
inden tilbagetrækningen. Inden der gives samtykke, skal 
den registrerede oplyses om, at samtykket kan trækkes 
tilbage. Det skal være lige så let at trække sit samtykke til-
bage som at give det.

4. Ved vurdering af, om samtykke er givet frit, tages der 
størst muligt hensyn til, bl.a. om opfyldelse af en kontrakt, 
herunder om en tjenesteydelse, er gjort betinget af sam-
tykke til behandling af personoplysninger, som ikke er nød-
vendig for opfyldelse af denne kontrakt.
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Databeskyttelsesforordningen

om formodede fejl eller urigtige data til kommunen, som 
derefter træffer afgørelse om din ydelse/tilskud skal regule-
res, eller om der skal rejses krav om tilbagebetaling.

Udbetaling Danmarks dataenhed sletter data om dig, når 
kommunen har fået besked om resultatet.

Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringsplig-
ten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når 
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke 
længere adgang til dem.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har 
om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller 
slettet. 

Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine ret-
tigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. 

Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens 
behandling af dine personlige oplysninger. 

På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttel-
sesrådgiverens rolle.
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