Rebild Kommune
Rådhuset
Hobrovej 110
9530 Støvring

Mandag - onsdag 9.00 - 14.30
Torsdag 9.00 - 17.00
Fredag 9.00 - 13.30
Tlf: 99 88 99 88

Sendes til kommunen

Forbeholdt kommunen
Modtaget dato

Rebild Kommune
Rådhuset
Hobrovej 110
9530 Støvring

Journalnummer

Sagsbehandler

Økonomiskema til brug ved
ansøgning om økonomisk støtte
jf. servicelovens § 52a og dagtilbudslovens §§ 43 og 44

1. Personoplysninger
Navn

Personnummer

Adresse

Telefonnummer

Navn på evt. ægtefælle/samlever/reg. partner

Personnummer

2. Formueforhold
Ansøger

Ægtefælle/samlever

Kr.

Kr.

Kontanter
Indestående i pengeinstitut
Børneopsparing
Værdipapirer (angiv kursværdi)
Ejerbolig (angiv off. vurdering)

Hus

Lejlighed

Sommerhus

Båd

Motorcykel

Angiv ejendomsværdi

Ejerbolig i udlandet
Angiv handelsværdi

Bil
Andet - angiv hvilke

Kan formuen hæves/sælges
på nuværende tidspunkt

Hvis nej, begrundelse

Ja

Nej

3. Oversigt over alle faste indtægter efter skat mv. (Dokumentation skal vedlægges)
Ansøger

Ægtefælle/samlever

Kr. pr. måned

Kr. pr. måned

Løn (÷ arbejdsmarkedsbidrag)
Dagpenge
Pension
Kontanthjælp/revalideringsydelse
Boligstøtte (Boligsikring/Boligydelse)
Børnebidrag/Ægtefællebidrag
Børnetilskud
Andet – angiv hvilken

I alt
DT 906_000 (07/2013)
NetBlanket Serviceblanket

EG Kommuneinformation A/S
Side 1 af 4

4. Oversigt over alle faste udgifter (Dokumentation skal vedlægges)
Udgifter
(Beløbet opgives pr. måned)

Ansøger

Ægtefælle/samlever

Kr. pr. måned

Kr. pr. måned

Husleje
Terminsudgifter
Boliglån
Ejendomsskat
Vandafgift
El/Gas
Varmeudgifter
TV-licens
Telefonabonnement
Forsikringer
Transport til arbejde
A-kassekontingent
Børnepasning
Bidragsforpligtelser (Børne-/ægtefællebidrag)
Andet – angiv hvilken

I alt

5. Erklæring og underskrift mv.
Jeg erklærer på tro og love at have besvaret foranstående
spørgsmål i overensstemmelse med de faktiske forhold. Jeg
er opmærksom på, at hvis jeg modtager hjælp til boligindskud, eller hvad der kan sidestilles hermed, har jeg pligt til at
underrette kommunen om udbetaling af boligindskuddet eller
andet i forbindelse med opsigelse af lejemålet, fraflytning eller
lignende.
Af retssikkerhedslovens §§ 10-12c fremgår: Når du søger
eller modtager hjælp kan kommunen anmode dig om at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at
afgøre, hvilken hjælp du er berettiget til. Hvis du ikke medvirker eller ikke giver samtykke til, at oplysninger kan indhentes,
kan kommunen afgøre sagen på de foreliggende oplysninger.
Kommunen kan til sagsbehandlingen uden dit samtykke indhente økonomiske oplysninger om dig og din evt. ægtefælle,
fra andre offentlige myndigheder (f.eks om løn og formue) og
fra arbejdsløshedskasser.
Ansøger - Dato og underskrift

Kommunen kan foretage eftersyn i virksomheder for at undersøge, om der er borgere, der arbejder sort og samtidig får
sociale ydelser. Når du modtager hjælp fra kommunen, har
du pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning
for hjælpen. Kommunen skriver, hvilke type ændringer det
kan være. Giver du urigtige oplysninger, eller fortier du oplysninger, der har betydning for hjælpen, kan kommunen kræve
uretmæssigt modtaget hjælp tilbagebetalt. I grove tilfælde
anmeldes sagen til politiet, der kan kræve straf for groft uagtsomt bedrageri eller forsætligt bedrageri.
Jeg er informeret om, at jeg ifølge persondataloven har ret til
indsigt med de oplysninger, som registreres om mig i forbindelse med min ansøgning, og at jeg kan henvende mig om det
til kommunen. Hvis der er registreret urigtige oplysninger, kan
jeg kræve at få dem berigtiget.

Evt. ægtefælle/samlever/partner - Dato og underskrift
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Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
(Retssikkerhedsloven) (Uddrag)
Sagens oplysning m.v.
§ 10. Myndigheden har ansvaret for, at sager, der
behandles efter denne lov, er oplyst i tilstrækkeligt omfang
til, at myndigheden kan træffe afgørelse.
§ 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
observation og behandling som led i sagsbehandlingen.
Stk. 2. Personer, der får hjælp, har pligt til at oplyse om
ændringer, der kan have betydning for hjælpen.
§ 11a. Myndigheden kan efter forudgående samtykke fra
den, der søger om eller får hjælp, forlange, at andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, sygehuse,
læger, psykologer, autoriserede sundhedspersoner i øvrigt
og personer, der handler 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 persons 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. Myndigheden kan uden samtykke til brug for
behandlingen af en enkelt sag eller til brug for generel
kontrol kræve oplysninger om økonomiske forhold og
ferieforhold om den, der ansøger om eller får hjælp, og
dennes ægtefælle eller samlever, fra andre offentlige myndigheder samt fra arbejdsløshedskasser. Tilsvarende
oplysninger kan indhentes om andre husstandsmedlemmer. Oplysninger kan samkøres og sammenstilles med
data fra myndighedens egne, andre myndigheders og
arbejdsløshedskassers it-systemer, når dette er nødvendigt for at kontrollere, om betingelserne for at yde hjælp er
opfyldt, herunder med henblik på efterfølgende kontrol af,
om der er sket fejl eller misbrug i forbindelse med ydelse
af hjælp. Oplysningerne kan indhentes, selv om den
person, som oplysningerne vedrører, ikke bor i den kommune, som indhenter oplysningerne.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke fra
borgeren forlange at få nødvendige oplysninger om økonomiske forhold fra pengeinstitutter og arbejdsgivere til
brug for stikprøvekontrol i sager efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og
almindelig førtidspension m.v. med henblik på at kontrollere pensionistens indkomst- og formueforhold. Oplysningerne kan sammenstilles med øvrige oplysninger om
økonomiske forhold, som kommunen er i besiddelse af
med henblik på kontrol af, om der er sket misbrug i forbindelse med udbetaling af social pension.
Stk. 4. Adgang til oplysninger efter stk. 2, som vedrører
optjente feriedage, optjent feriegodtgørelse, tidspunktet
for afholdelse af ferie og udbetalinger af feriepenge, og
som er registreret i Feriekonto, skal ske via den elektroniske adgang, som Feriekonto stiller til rådighed.
Stk. 5. Myndigheden kan få terminaladgang til de nødvendige oplysninger som nævnt i stk. 1 og 2 i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister. I det omfang
oplysningerne som nævnt i stk. 1 eller 2 findes i indkomstregisteret, skal myndigheden indhente oplysningerne herfra, jf. dog stk. 4.
Stk. 6. Ved klage til Ankestyrelsen kan samtykke til at
indhente oplysninger efter § 11a, stk. 1, indhentes ved, at
borgeren i den skriftlige bekræftelse af, at en klage er

modtaget, bliver gjort opmærksom på, hvilke typer af
oplysninger det kan blive nødvendigt at indhente, og får en
frist til eventuelt at gøre indsigelse imod dette. Tilsvarende
gælder ved Udbetaling Danmarks behandling af sager
efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste,
forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. for
personer med bopæl i udlandet.
§ 11b. Hvis borgeren ikke medvirker, jf. § 11, stk. 1, nr. 1
og 2, eller ikke giver samtykke til, at myndigheden kan indhente oplysninger, 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.
§ 11c. Hvis det er nødvendigt for sagens behandling, kan
kravet om samtykke efter § 11a, stk. 1 og 6, fraviges i
sager om
1)-3). (Udeladt).
4) tilbagebetaling af sociale ydelser og
5) (Udeladt).
Stk. 2. Hvis det er nødvendigt for behandlingen af en sag
efter stk. 1, nr. 1, kan myndigheden desuden uden samtykke anmode private, der har kendskab til forholdene, om
at give oplysninger, der er nødvendige for at behandle
sagen. Myndigheden skal ved anmodningen gøre
opmærksom på, at den adspurgte ikke er forpligtet til at
svare.
Stk. 3. I sager efter stk. 1, nr. 1, kan myndigheden uden
samtykke forlange oplysninger efter § 11a, stk. 1, og indhente oplysninger efter § 11c, stk. 2, om person er, der er
part i sagen, samt om forældremyndighedsindehaverens
samlever eller ægtefælle.
Stk. 4. Myndigheden skal uanset adgangen til at indhente oplysninger uden samtykke, jf. stk. 1-3, forsøge at få
samtykke til at indhente oplysningerne.
Myndighedens oplysningspligt
§ 12. Myndigheden skal give borgeren skriftlig besked
om
1) myndighedens adgang til at indhente oplysninger efter
§§ 11a og 11c og til at foretage kontrol efter § 12a,
2) adgangen til at udveksle oplysninger og foretage kontrol efter kapitel 3 i lov om Udbetaling Danmark,
3) konsekvenserne, hvis borgeren ikke medvirker, jf. § 11b,
4) hvilke typer af ændringer der kan have betydning for
hjælpen og
5) muligheden for, at borgeren kan blive mødt med et tilbagebetalingskrav og eventuelt blive tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 289a og efter § 12b i denne lov
eller § 14 i lov om Udbetaling Danmark, hvis borgeren
ikke oplyser om ændringer, der kan have betydning for
hjælpen.
Kontrol
§ 12a. Kommunen har til enhver tid uden retskendelse
adgang til en virksomheds lokaler m.v. samt på arbejdssteder uden for virksomhedens lokaler med henblik på at
kontrollere de oplysninger om borgernes løn- og arbejdsforhold, som ligger til grund for udbetaling af kontante
ydelser og økonomiske tilskud fra Udbetaling Danmark
samt kontante ydelser og økonomiske tilskud fra kommunen i sager, der er omfattet af denne lov. Kontrollen kan
foregå som generel kontrol eller til brug for en enkelt sag.
Kommunen kan foretage kontrolbesøg på virksomheder,
som er beliggende i kommunen. Kommunen kan endvidere gennemføre kontrolbesøg på virksomheder i andre
kommuner efter aftale med den kommune, hvor virksomheden er beliggende. Kommunen har ikke uden retskendelse adgang til at foretage kontrollen i private hjem.
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Stk. 2. Kommunen kan efterse virksomhedens registreringer om borgerens løn- og arbejdsforhold, uanset om
oplysningerne findes i et manuelt eller elektronisk register.
Materiale, der skønnes at være af betydning for videre
kontrol, skal efter anmodning udleveres eller indsendes til
kommunen.
Stk. 3. Kommunen skal forevise legitimation, inden eftersynet begynder.
Stk. 4. Virksomhedens indehavere og ansatte skal være
kommunen behjælpelige ved eftersynet.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan pålægge en arbejdsgiver at foretage daglig registrering af oplysninger om
ansatte. De oplysninger, som skal registreres, er de
samme oplysninger, som direktøren for Arbejdsdirektoratet har fastsat med hjemmel i § 91, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan kun pålægge arbejdsgiveren at foretage registreringer, jf. stk. 5, hvis kommunen
ved et kontrolbesøg, jf. stk. 1, vurderer, at arbejdsgiverens
registreringer er mangelfulde.
Stk. 7. Registreringer efter stk. 5 skal til enhver tid på
begæring forevises kommunen.
Stk. 8. Personer, der er beskæftiget i virksomheden ved
eftersynet, kan anmodes om at oplyse navn, adresse og

fødselsdato, ansættelsesperiode og løn- og ansættelsesvilkår, samt om de aktuelt modtager sociale eller beskæftigelsesmæssige ydelser.
Stk. 9. Politiet yder bistand til kommunen. Social- og integrationsministeren kan efter forhandling med justitsministeren og beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere
regler herom.
Straf
§ 12b. Medmindre højere straf kan idømmes efter anden
lovgivning, straffes med bøde den, der ved grov uagtsomhed fremkalder, bestyrker eller udnytter en vildfarelse hos
myndigheden ved at afgive urigtige eller vildledende
oplysninger eller ved at undlade at give oplysninger om
forhold, der har betydning for hjælpen, jf. § 11, stk. 1, nr. 1,
og stk. 2, og derved påfører myndigheden et formuetab.
Stk. 2. Forsømmer en arbejdsgiver at opfylde de pligter,
som påhviler arbejdsgiveren efter § 12a, stk. 5 og 7, straffes denne med bøde.
Stk. 3. For overtrædelse efter stk. 2 kan der pålægges
selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Uddrag af dagtilbudsloven
§ 43. Kommunalbestyrelsen skal give et
1) søskendetilskud til forældre med mere end et barn i
dagtilbud, fritidshjem, SFO (skolefritidsordning) eller
privat pasning med tilskud efter § 80,
2) økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes
økonomiske forhold,
3) behandlingsmæssigt fripladstilskud, når et barn med
betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et
dagtilbud,
4) socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud
må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør
barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud, og
5) tilskud, når et barn med behov for sprogstimulering er
optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af en plads i
et dagtilbud 30 timer om ugen, jf. § 11, stk. 5.

Stk. 2. Når kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse
om at give et søskendetilskud, økonomisk fripladstilskud,
behandlingsmæssigt fripladstilskud eller socialpædagogisk fripladstilskud efter § 43, stk. 1, nr. 1-4, til nedsættelse
af forældrenes egenbetaling til en plads i en daginstitution,
skal kommunalbestyrelsen tillige give de pågældende forældre med børn i daginstitutioner, hvor der er et sundt frokostmåltid efter § 16a, stk. 1, et søskendetilskud,
økonomisk fripladstilskud, behandlingsmæssigt fripladstilskud eller socialpædagogisk fripladstilskud til et sundt frokostmåltid efter § 16a, stk. 1.
§ 44. Socialministeren fastsætter regler om tilskud og
egenbetaling efter bestemmelserne i dette kapitel, herunder regler for det tyske mindretal.

Uddrag af lov om social service
(serviceloven)
§ 52a. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at
yde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren,
når det må anses for at være af væsentlig betydning af
hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte,
jf. dog stk. 2. Der kan ydes økonomisk støtte til:
1) Udgifter i forbindelse med konsulentbistand efter § 11,
stk. 3.
2) Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter § 52,
stk. 3, eller hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter § 52, stk. 3.
3) Udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, eller at en hjemgivelse kan fremskyndes.

4) Udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem
forældre og barn under barnets anbringelse uden for
hjemmet.
5) Udgifter i forbindelse med prævention.
Stk. 2. Støtte efter stk. 1, nr. 1 og 2, kan kun ydes, når
forældremyndighedsindehaveren ikke selv har tilstrækkelige midler til det.
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