
                                                                                        

Dokumentation til brug for ansøgning om særlig støtte 

 

Hvis du bor i lejebolig  

 Kopi af lejekontrakt 

 Dokumentation for aktuel husleje, herunder antenneudgift, og boligstøtte.  

o Boligstøtte søges ved Udbetaling Danmark via borger.dk (tlf. 70128063)  
Har du først for nylig indsendt ansøgning om boligstøtte, skal du vedlægge dokumentation 

herfor samt en beregning over forventet boligstøtte fra www.borger.dk. 

 Seneste årsopgørelse på vand og varme. 

 Elregninger for de sidste 12 måneder. 

 Dokumentation for evt. afdrag på boligindskudslån 

Hvis du bor i ejerbolig 

 Seneste års terminsudgifter for boligen (afdrag, rente og bidrag skal fremgå) 
 Årsopgørelse på varme og vand samt det seneste års regninger på el 
 Dokumentation for villaforsikring 
 Dokumentation for senest betalte ejendomsskat og ejendomsværdiskat 

Forsørgere 

Hvis du er forsørger, skal der også indsendes dokumentation for den lønindtægt, du modtog før du 
blev berettiget til offentlig forsørgelseshjælp. 
 Dokumentationen skal indsendes i form af de sidste 3 måneders lønsedler. 
 
Ansøgere, der modtager anden ydelse end integrationsydelse, kontant- eller uddannelseshjælp 

 Kopi af udbetalingsmeddelelser, lønsedler eller lignende for de sidste 3 måneder, 
 Komplet kontooversigt og 3 måneders posteringsoversigter fra alle konti  
 Dokumentation på øvrig formue herunder f.eks. bil eller kapitalpension.  

Er du gift skal der også afleveres tilsvarende dokumentation for din ægtefælles.   

Grænsebeløb 

Du kan være berettiget til særlig støtte, hvis dine nettoboligudgifter (når boligstøtte er fratrukket) 
ligger over grænsebeløbet kr. 2.950.- pr. måned. Er du forsørger afhænger dit individuelle 
grænsebeløb af antallet af børn og om dine børn er hjemme- eller udeboende. 

Oplysningspligt: 

Når du modtager særlig støtte har du oplysningspligt, hvis der sker ændringer i dine økonomiske eller 
sociale forhold, herunder boligudgifter og boligforhold f.eks. hvis du flytter eller andre flytter ind på 
din adresse. 

Sagsbehandlingstid 

Der er 4 ugers sagsbehandlingstid på ansøgninger om § 34 ansøgninger.  

Sagsbehandlingstiden beregnes fra det tidspunkt vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger til 
sagen.   

http://www.jobcenter.vejle.dk/

