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Ansøgning om særlig uddannelsesydelse
Forbeholdt kommunen:
Udleveret dato:

Modtaget dato:

1. Cpr. nr.
Cpr. nr.

2. Persondata:
Navn:
Adresse:
E-mail:
Post nr:

By:

Telefonnummer:

3. Dato for tilmelding til uddannelsesordningen:
Tilmelding ved Jobcentret
Dato:

4. Indtægter:
Forventer du at modtage øvrige indtægter mens
du er på Særlig Uddannelsesydelse?

Ja 

Hvis ja, hvilken indtægt – vedlæg dokumentation:

Beløb før skat:

Nej 

5. Erklæring og underskrift mv.:
Jeg er vidende om mine pligter og rettigheder med hensyn til oplysningspligt med videre som
angivet i afsnittet om persondataloven på bagsiden.
Dato:

Ansøgers underskrift:

Dine krav og pligter
Du bedes besvare spørgsmålene på blanketten af hensyn til sagens behandling, jf.
retsikkerhedslovens § 11, stk. 1.
Efter retsikkerhedslovens § 11, stk. 2, har du pligt til straks at underrette kommunen om ændringer i
de oplyste forhold. Forkerte eller manglende oplysninger kan medføre, at der rejses krav om
tilbagebetaling af ydelsen. Til brug for beregning og kontrol kan kommune uden dit samtykke,
indhente oplysninger om økonomiske forhold fra ATP og andre offentlige myndigheder.
Kommunen kan uden dit samtykke kræve nødvendige oplysninger til kontrolformål hos
arbejdsgivere om løn- og beskæftigelsesperioder og oplysninger fra A-kasser og pengeinstitutter.
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Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig. Du kan kræve forkerte oplysninger
rettet.
Når du modtager Særlig Uddannelsesydelse, har du pligt til at give kommunen oplysninger om
ændringer i dine indtægtsforhold. Ændringerne kan have betydning for hjælpen og skal meddeles til
sagsbehandleren.
Du vil modtage en afgørelse på din ansøgning inden for 14. dage. Hvis du har spørgsmål, er du
velkommen til at kontakte os.
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område1
Kapitel 3a Oplysningspligt m.v.
Sagens oplysning m.v.
§ 11
Stk.1
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.

1

Dokumentinformation:
Lov 453 af 10-06-1997 om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse 930 af 17-09-2012.

Bemærk:
Ændring som følger af § 7, nr. 7, i lov 326 af 11-04-2012, indarbejdes ved ikrafttræden 01-03-2013.

