
Orientering om oplysningspligt 
Hjælp til forsørgelse  

 

Når du søger hjælp til forsørgelse 
det kan være kontanthjælp, uddannelseshjælp, 
selvforsørgelsesydelse/hjemrejseydelse, overgangsydelse 
og/eller særlig støtte til høje boligudgifter, skal du give 
kommunen de oplysninger, der er nødvendige for at afgøre, 
hvilken hjælp du kan få. 
 
Du skal oplyse jobcenteret om din arbejdssituation 

• Er du blevet arbejdsløs (skaf en fyreseddel) 

• Arbejder du (og din evt. ægtefælle) helt eller delvist 

• Arbejder du (og din evt. ægtefælle) uden at få løn 

• Er du (og din evt. ægtefælle) under uddannelse 

• Har du eller starter du selvstændig virksomhed. 
 

Du skal oplyse ydelsescenteret om dine (og din evt. 
ægtefælles) formueforhold, herunder 

• Indestående i pengeinstitut 

• Værdipapirer 

• Kontantbeholdning 

• Fast ejendom 

• Bil, motorcykel, campingvogn mv. 

• Formue i udlandet skal også oplyses. 
 
Du skal oplyse om dine (og din evt. ægtefælles) 
indkomstforhold, herunder 

• Arbejdsindtægter 

• Dagpenge ved arbejdsløshed, sygdom eller barsel 

• Kursusgodtgørelse 

• Ægtefælle- og børnebidrag 

• SU – Statens Uddannelsesydelse 

• Lejeindtægter 

• Feriepenge 

• Renter eller udbytte af værdipapirer 

• Tilbagebetaling af skat 

• Tilbagebetaling af depositum, indskud eller 
lignende til bolig 

• Gevinster 

• Arv eller gaver 
 

Når du får hjælp til forsørgelse 
Har du pligt til at oplyse om ændringer i din økonomi i form 
af formue eller indtægter. 
 
Du skal endvidere oplyse om: 
 
Dine (og din evt. ægtefælles) arbejdsforhold 

• Ved start på arbejde 

• Ved start af selvstændig virksomhed 

• Ved start af uddannelse. 
 
Oplysning om samlivsforhold 

• Indgåelse/afbrydelse af ægteskab 

• Til- og fraflytning på bopælen 

• Til- og fraflytning af børn. 

 
Ændringer i bopæl eller opholdssted 

• Hvis du (eller din evt. ægtefælle) flytter til anden 
adresse 

• Indlægges på sygehus eller lign. 

• Bliver indsat i fængsel eller arresthus. 
 

Udrejse fra Danmark, mens du får hjælp, må kun ske 

• Når jobcenteret før udrejsen har godkendt en feries 
start og slutdato 

• Når jobcenteret før udrejsen har givet tilladelse 
pga. særlige grunde f.eks. sygdom/død af 
nærtstående familiemedlem 

 

Kommunen oplyser dig om: 
Kommunen kan til kontrol af oplysninger indhente 
oplysninger – bl.a. ved samkøring af data – om økonomiske 
forhold m.v. fra andre offentlige myndigheder, f. eks. SKAT, 
arbejdsløshedskasser og arbejdsgivere. 
 
Kommunen har adgang til en virksomheds lokaler og 
arbejdssteder for at kunne kontrollere oplysninger om 
lønudbetalinger, der bruges ved beregning af hjælp til 
forsørgelse eller økonomiske tilskud, der ydes af kommunen 
eller Udbetaling Danmark. 
 
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og 
videregiver oplysninger til andre offentlige myndigheder, 
private virksomhed m.fl., der har lovmæssigt krav på 
oplysningerne eller samarbejder med kommunen.  
 
Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger kommunen 
behandler om dig og kan kræve forkerte oplysninger rettet. 
 
Du har pligt til at meddele kommunen om ændringer, der 
har betydning for hjælpen.  
 
Du skal betale hjælpen tilbage, hvis du mod bedre vidende 
ikke har givet kommunen oplysninger, der har betydning for 
hjælpens størrelse. 
 
Du kan blive idømt bøde eller tiltalt efter straffelovens 
bestemmelser om bedrageri, hvis du ved grov uagtsomhed 
giver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at 
give oplysninger, der har betydning for hjælpen. 
 
Lovgrundlag 
Du kan læse mere på www.retsinfo.dk 

• Lov om retssikkerhed og administration på det 
sociale område §§ 11, 11 a – c, 12, 12 a, 12 b 

• Lov om Udbetaling Danmark §§ 5 – 12 f 

• Databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 

• Lov om organisering af beskæftigelsesindsatsen 
§§ 53, 54 

• Lov om aktiv socialpolitik § 91 


