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Vejen Kommune har besluttet at arbejde med helhedsorienteret sagsbehandling for at styrke indsatsen mod
socialt bedrageri.
Kommunens borgere kan og skal ikke acceptere, at personer modtager
sociale ydelser, som de ikke er berettiget til. Alle skal bidrage til den fælles
husholdning.
Borgere, der har behov for det, skal modtage de ydelser, som de har ret til.
Hverken mere eller mindre!

Derfor er Vejen Kommunes mål
• at finde og stoppe sager, hvor der i øjeblikket sker socialt bedrageri og
• at forebygge socialt bedrageri for fremtiden
Et af midlerne til at stoppe misbruget er, hvad vi kalder ”helhedsorienteret
sagsbehandling”: Oplysninger afgivet et sted i kommunen bliver automatisk
videresendt til andre afdelinger, hvis det er relevant.
Ofte skyldes misbrug af offentlige ydelser, at man ikke er klar over, eller
opmærksom på, hvilke oplysninger man har pligt til at give kommunen og
Udbetaling Danmark. Denne pjece er derfor tænkt som en hjælp – så du
ved, hvornår du skal være omhyggelig med at give nye oplysninger til Vejen
Kommune og Udbetaling Danmark.

Pligter, når du modtager offentlige ydelser
Som modtager af offentlige ydelser har du oplysningspligt.
Det vil sige, at kommunen/Udbetaling Danmark ikke har pligt til at holde øje
med, hvornår der sker ændringer i de forhold, der ligger til grund for udbetaling af ydelsen, DET HAR DU SELV.
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Hvornår er du forpligtet til at give kommunen eller
Udbetaling Danmark oplysninger?
Folkeregisteret:

Du skal altid give besked til folkeregisteret (i tilflytningskommunen), når du flytter. Du melder flytning via Borger.dk
Du skal stå tilmeldt på den adresse, hvor du opholder dig mest.
I henhold til Lov om Det Centrale Personregister skal man have sin adresse der,
hvor man opholder sig mest, og har sine personlige ejendele.

Økonomisk friplads i daginstitution o.lign.:
• ved ændringer i husstandens sammensætning
• ved ændringer i husstandens indkomst

Meddelelse om ændringen gives til bopæls kommunen

Kontanthjælp

• ved ændringer i husstandens sammensætning
• ved ændringer i samlivsforhold
• ved ændringer i økonomiske forhold
• ved ændringer i formueforhold, f.eks. hvis du arver
• ved ændringer i arbejdsforhold, f.eks. større eller mindre arbejdsindtægter i
forbindelse med supplement.
• ved ændringer i husstandens sammensætning
Meddelelse om ændringen gives til bopæls kommunen

Dagpenge

• ved raskmelding eller genoptagelse af arbejdet
• ved delvis genoptagelse af arbejdet.
Meddelelse om ændringen gives til bopæls kommunen

Boligsikring/boligydelse

• ved ændringer i husstandsmedlemmernes indkomst- og formueforhold,
herunder også børns indtægt.
• ved ændringer af boligudgiften
• ved ændringer i husstandens sammensætning
Meddelelse om ændringen gives til Udbetaling Danmark
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Børnetilskud

• hvis du bliver enlig, eller ikke længere er enlig
• hvis du ikke længere har barnet boende hos dig
• hvis du begynder at modtage social pension (førtids- eller folkepension)
• hvis du modtager særligt børnetilskud, og der sker ændringer i dine indkomst
forhold
Meddelelse om ændringen gives til Udbetaling Danmark

Underholdsbidrag

• hvis du modtager bidrag og flytter sammen med bidragspligtige
• hvis du modtager bidrag, og ikke længere har barnet hos dig
• hvis du betaler bidrag og begynder at modtage en social pension
• hvis du betaler bidrag og begynder at få kontanthjælp
• hvis Statsforvaltningen Syddanmark ændrer din bidragsafgørelse
Meddelelse om ændringen gives til Udbetaling Danmark

Førtidspension eller folkepension

• ved ændringer i samlivsforhold
• ved ændringer i indkomst
• ved ændringer i formueforhold, som f.eks. hvis du arver.
• ved ændringer i husstandens sammensætning
Meddelelse om ændringen gives til Udbetaling Danmark

Hvornår er man enlig?

Hovedreglen er, at du betragtes som værende enlig, når du ikke lever i et
ægteskabslignende forhold.

Ægteskabslignende forhold foreligger:

• når parterne har samme bopæl (tilmelding på folkeregister er ikke afgørende)
• når parterne yder kontante bidrag til den fælles husførelse
• når man arbejder i hjemmet eller på anden vis bidrager til den fælles
husførelse
• når man helt eller delvis forsørges af den anden.
Og generelt set kan indgå ægteskab med hinanden
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Hvad sker der, hvis du ikke overholder
oplysningspligten?
Vejen Kommune/Udbetaling Danmark vil stoppe din sag og kræve tilbagebetaling af de sociale ydelser, du ikke var berettiget til. I værste fald vil der ske
politianmeldelse.

Vejen Kommune samarbejder med Udbetaling Danmark og SKAT!
Vejen Kommune har pligt til at være Udbetaling Danmark behjælpelige med at
undersøge de ydelser som udbetales af Udbetaling Danmark.
Med venlig hilsen
VEJEN KOMMUNE
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Rådhuspassagen 3 I 6600 Vejen I tlf.: 7996 5000

Helhedsorienteret Sagsbehandling

E-mail: post@vejenkom.dk I sikkerpost@vejenkom.dk I www.vejenkom.

