
 

Bilagsliste ved ansøgning om enkeltydelse 

Ansøgningen skal udfyldes: 

 Begrundelsen for ansøgningen skal fortælle, om det er sociale eller økonomiske 

omstændigheder, der ligger til grund for ansøgningen. 

 Den forventede udgift skal angives og der skal vedlægges kopi af overslag, regning eller 

andet, som bekræfter beløbet der søges om. 

 Ansøgningen skal være underskrevet. 

 Hvis du ønsker at søge enkeltydelse sammen med en ægtefælle/reg. partner/samlever, 

skal han/hun søge om halvdelen af udgiften. 

 

Dokumentation for indtægter: 

 Dokumentation for indtægter for de sidste 3 mdr. 

 Ægtefælle/ reg. partner skal også aflevere dokumentation for indtægter for de sidste 3 

mdr.  

 

Dokumentation for udgifter: 

 Der skal være dokumentation for hver udgift, der er påskrevet under punkt 6 i 

ansøgningen. Enten ved PBS-udskrifter, kopi af kvitteringer eller andet, som bekræfter 

beløbet. Medicinudgifter kan dokumenteres ved oversigt fra apoteket 6 mdr. tilbage.   

 Afdrag på gæld skal dokumenteres med gældsdokument, så det fremgår, hvad lånet er 

brugt til. Udgifter til forbrugslån medtages dog ikke.  

 Ægtefælle/reg.partner skal også aflevere dokumentation for udgifter og gæld. Dette 

gælder dog ikke, hvis der foreligger separationspapirer.  

 

      Dokumentation fra banken: 

 Kontooversigt/engagementoversigt  

 Posteringer på alle konti for de sidste 3 mdr. 

 Ægtefælle/reg. partner skal også aflevere kontooversigt/engagementoversigt samt 

posteringer på alle konti for de sidste 3 mdr. 

 

Dokumentation om tilbagekøb af pensionsordning: 

 Har du kapitalpension eller anden pensionsordning, skal der afleveres dokumentation på 

hvorvidt, det er muligt at tilbagekøbe pensionsordningen, og hvad tilbagekøbsværdien 

reelt set er. 

  

Bemærk: 
Vi kan ikke behandle ansøgningen, før vi har modtaget dokumentation ifølge denne vejledning, med mindre 

der anmodes om at ansøgningen behandles på det foreliggende grundlag. 

Du må ikke påtage dig udgiften til det du søger om. Hvis du gør det, må du forvente afslag efter aktivlovens 

§88: En person kan normalt ikke få hjælp til udgifter, som den pågældende har påtaget sig, inden 

vedkommende har ansøgt kommunen om hjælp.  

Det vil sige, at der ikke vil blive betalt regninger eller refunderet penge, hvis udgiften allerede er påtaget.  

Tidsfristen for behandling af denne slags sager er 2-6 uger, afhængigt af hvad der søges om.  

  



 

Bilagsliste ved ansøgning om enkeltydelse 

□ SÆRLIGT ved ansøgning om enkeltydelse (Overlevelseshjælp, husleje, el, varme og 

lignende): 

 Dokumentation på udgiften i form af PBS-udskrifter eller kopi af regninger/lejekontrakt 

 Eventuelt afslag på lån eller afdragsordning. 

 Anden dokumentation der kunne være relevant i forbindelse med den søgte udgift.  

 Skriftligt afslag på lån fra banken. 

 

□ SÆRLIGT ved ansøgning om depositum/indskud 

 Hele lejekontrakten på den nye bolig, og den nuværende bolig 

 Skriftligt afslag på lån fra banken. 

 Ved samlivsophør skal der afleveres kopi af seperationsbevilling og bodelingsoversigt. 

 Har du og evt. ægtefælle/reg. partner en ejerbolig, skal der afleveres dokumentation på, 

om du kan få et overskud ved salg af boligen. Dokumentation skal være i form af kopi af 

salgsbudget og kopi af dokumentation på gæld vedr. ejerboligen. 

 

□ SÆRLIGT ved ansøgning om flyttehjælp 

 Skriftligt overslag fra minimum 2 flyttefirmaer 

 Skriftligt afslag fra lån i banken 

 

□ SÆRLIGT ved ansøgning om samværsudgifter 

 Dokumentation på udgiften enten i form af PBS-udskrifter eller kopi af buskort/billetter. 

 Samværsresolution eller brev fra den anden forælder, hvori den anden forælder skriver 

under på, at man har samvær, samt hvor tit der er samvær. 

 Adresser på de steder hvor barnet/børnene skal hentes og bringes.  

 

□ SÆRLIGT ved ansøgning om etablering 

 Liste over hvad der præcist er behov for og cirka pris. 

 

□ SÆRLIGT ved ansøgning om medicin 

 Medicinliste for de sidste 6 mdr. fra apoteket. Ved ny medicin kan man få et skriftligt 

overslag på en pris på apoteket. 

 

□ SÆRLIGT ved ansøgning om behandling (Psykolog, fysioterapi, fodpleje og lign.): 

 Henvisning eller forslag til socialmedicinsk sagsbehandling fra lægen. 

 Skriftligt overslag på antal behandlinger og pris. 

 Ved fodpleje skal der foreligge uddybende begrundelse for, hvorfor der er behov for 

fodpleje – herunder, om der ligger sygdom til grund for behandlingen. 

 

□ SÆRLIGT ved ansøgning om briller 

 Skriftligt overslag fra minimum 2 optikere. Ved nye briller bedes det fremgå af 

overslaget om der er synsændringer.  

 Afslag på brille-lån fra begge optikere.  

 

□ SÆRLIGT ved ansøgning om tandbehandling:  

 Skriftligt overslag fra tandlægen  

 Underskrevet samtykke til indhentning og videregivelse af oplysninger (separat bilag) 

 
  


