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Ansøgning om hjælp til  betaling af husleje m.m.  efter aktivlovens § 29.  

Personoplysninger: 

Navn 

Cpr.nr. 

Ægtefælle/samlever cpr.nr. 

Adresse 

Oplysninger om indsættelsen i kriminalforsorgen 

Dato for forventet løsladelse eller domsafsigelse 

Afsoningssted 

Kontaktperson i kriminalforsorgen 

Ansøgning: 

Hvad søges der om: 

Begrundelse  for ansøgning:  

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

Formueforhold                           Dokumentation:  kontoudtog,  værdipapirer m v.  

Kontant formue: 

Værdipapirer, Obligationer, Aktier, Pantebreve: 

Ejendomme (ejerbolig, sommerhus mv.) i DK: 

Ejendomme (ejerbolig, sommerhus mv.) i udlandet: 

Bil, motorcykel, båd eller campingvogn: 

Andet: 

Er der forbrugt  eller bortgivet  formue inden  for det  sidste år (sæt  kryds)    Ja  Nej:  

Indtægter                            Dokumentation:  kontoudtog  for  de 3  seneste  mrd.,  evt.  lønsedler   

Indtægter pr. måned inden afsoning: 

Nuværende indtægter pr. måned: 

Dusør pr. uge 

Kostpenge pr. uge: 

Boligforhold                                Dokumentation:  Lejekontrakt,  købsaftale,  fremlejekontakt  mv.  

Hvilken  type bolig  har du  (sæt  kryds):     Lejebolig: Ejerbolig: Andelsbolig: Andet: 

Husleje: Varme:  Vand:  El:   

Boligsikring:  

Fremlejeindtægt:  



 

 

 

 

     

 

  

    

 

     

 

  

     

     

 

 

 

Samtykkeerklæring 

I  forbindelse med  behandlingen  af din  ansøgning  om  hjælp  til  betaling  af husleje m.m.  efter  aktivlovens § 29,  har  
Ydelsesservice i  Københavns Kommune brug  for  dit  forudgående,  udtrykkelige  samtykke.   

Vi  har  brug  for  dit  samtykke før  at  vi  kan  indhente oplysninger  i  forbindelse med  dine boligrelaterede udgifter  og  
evt.  administrere disse,  hvis du  ønsker  dette.   

(Databeskyttelsesforordningen  art.  4,  nr.  11  og  art.  7)  

Samtykke  

Ved  at  afkrydse og  udfylde nedenstående,  giver  du  medarbejdere i  Ydelsesservice i  Københavns Kommune  lov  til  at  
kontakte parter  der  fremgår  af dette samtykke,  indhente relevante oplysninger  fra  disse og  evt.  administrere dine 
boligrelaterede udgifter,  alt  efter  hvad  du  samtykker  til.   

Jeg  giver hermed tilladelse til  at  Ydelsesservice må kontakte mit  boligselskab med henblik på at  undersøge,  
hvorvidt  jeg  må udleje  min  lejlighed under mit  fravær fra min  bolig.  

Kun én af nedenstående valgmuligheder skal accepteres 

Jeg  giver hermed tilladelse til  at  Ydelsesservice  må anvise de månedlige boligudgifter direkte til:  

Boligselskabet 

Angiv navn på boligselskab:______________________________________________________________ 

Elselskabet 

Angiv navn på elselskab: ________________________________________________________________ 

Gasforsyningsselskabet 

Angiv  navn  på gasforsyningsselskab:  ______________________________________________________ 

Flytte/- opmagasineringsfirmaet  

Angiv navn på flyttefirma: _______________________________________________________________ 

Angiv navn på opmagasineringsfirma: _____________________________________________________ 

Eller 

Jeg  giver hermed tilladelse til  at  Ydelsesservice i  Københavns Kommune indsætter hjælpen til  de månedlige 
boligudgifter på min  NemKonto.   

Eller 

Jeg  giver hermed tilladelse til  at  Ydelsesservice i  Københavns Kommune anviser hjælpen til  de månedlige 
boligudgifter til  min  ægtefælle/samlever,  som  også bor på adressen  samt  deltager i  de boligrelaterede 
udgifter  

Hvis JA  - Navn  på pågældende:  



 

   

 
  
  
 

 
  
 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

___________________ __________________________________________ 

(Vær  opmærksom  på,  at  kommunen  anviser  de månedlige boligudgifter  til  din  ægtefælle/samlevers  NemKonto)  

Udveksling af oplysninger 

Vi  har brug  for dit  samtykke for at  kunne udveksle oplysninger med forskellige parter i  forbindelse med 
behandlingen af din  ansøgning,  samt  en evt.  administration  af hjælpen.   

Disse parter kan være dit:   

- Boligselskab 
- Elselskab
- Gasforsyningsselskab
- Flytte-/opmagasineringsfirma 

Hvis du  ved ovenstående afkrydsning  har valgt,  at  Ydelsesservice skal  administrere hjælpen til  dine boligudgifter vil  
dette betyde,  at  vi  anmoder ovenstående parter om  at  fremsende de løbende opkrævninger,  hvorefter vi  får 
tilsendt  girokort  fra de parter,  som  er  relevante.   

Hvis du  ved ovenstående afkrydsning  har valgt,  at  Ydelsesservice ikke skal ad ministrere din  hjælp,  men i  stedet  skal  
udbetale din  hjælp  til  boligudgifter til  din  NemKonto  eller til  din  ægtefælle/samlever,  vil  dette betyde,  at  vi  blot  
indhenter oplysninger fra ovenstående parter,  for at  kunne beregne hjælpen til  boligudgifterne.   

Vi  udveksler følgende oplysninger med parterne:   

- Navn 
- Adresse
- CPR-nr.  
- Lejenr.

Samtykke:  

Navn: 

CPR-nr.:  

Undertegnede giver samtykke til,  at  Ydelsesservice Københavns Kommune må behandle mine personoplysninger i  
den udstrækning,  som  er accepteret  ovenfor.   

Dette samtykke bortfalder,  når min  ansøgning  er færdigbehandlet,  eller hvis jeg  tilbagekalder samtykket.  

(Databeskyttelsesforordningen  art.  7,  stk. 3 )  

Dato  Underskrift  



 

   Oplysning af sagen 

  Borgers medvirken 

  Hvis borger ikke medvirker 

 

 Definition 

   Betingelser for samtykke 

 

 

Retssikkerhedsloven  

§  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.  

§  11  b.  Hvis borgeren ikke medvirker,  jf.  § 11,  stk. 1 ,  nr.  1  og  2,  eller ikke giver samtykke til,  at  myndigheden kan 

indhente oplysninger,  jf.  § 11  a,  stk. 1 ,  skal m yndigheden behandle sagen om  hjælp  på det  foreliggende grundlag,  

medmindre oplysningerne kan indhentes uden samtykke,  jf.  § 11  a,  stk. 2 ,  og  § 11  c.  

Databeskyttelsesforordningen  

Art.  4, nr.  11.   

I  denne forordning  forstås ved:   

11) ”samtykke” fra den registrerede:  enhver frivillig,  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 behandling.   

Art.  7  

1.  Hvis behandling  er baseret  på samtykke,  skal d en dataansvarlige kunne påvise,  at  den registrerede har 

givet  samtykke til  behandling  af sine personoplysninger.   

2.  Hvis den registreredes  samtykke  gives i  en skriftlig  erklæring,  der også vedrører andre forhold,  skal en  

anmodning  om  samtykke forelægges på en måde,  som  klart  kan skelnes fra andre forhold,  i  en letforståelig  

og  lettilgængelig  form  og  i  et  klart  og  enkelt  sprog.  Enhver del  af en sådan  erklæring,  som  udgør en 

overtrædelse af denne forordning,  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 d en registrerede oplyses om,  at  samtykket  kan trækkes tilbage.  Det  skal v ære lige 

så let  at  trække sit  samtykke tilbage som  at  give det.   

Art.  7,  stk. 4 .  er udeladt.   
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