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Udlændingestyrelsen
Farimagsvej 51A
4700 Næstved
Tlf.: 35 30 88 88
E-mail: familie-inddragelse@us.dk

Socialforvaltningens

adresse, journalnummer og
sagsbehandler

INDBERETNING
efter aktivlovens § 3, stk. 4.

OM LØBENDE KONTANTHJÆLP TIL UDLÆNDINGE
________
Nedenstående spørgsmål besvares så udtømmende som muligt.

Spørgsmål
1.

Svar

Personens fulde navn:
Cpr. nr.:
Nuværende adresse:

2.

Fødested:

3.

I hvilket land havde pågældende statsborgerret
ved fødslen?

4.

I hvilket land har pågældende nu statsborgerret?

5.

a) Erhverv:
b) Tidligere uddannelse:

6.

a) Hvornår indvandrede pågældende?
b) Hvorfra?

7.

a) Er der udstedt opholdstilladelse? I
bekræftende fald, med hvilken hjemmel i
udlændingeloven?
b) Er den udstedt med henblik på midlertidigt
eller varigt ophold? (Nordiske statsborgere kan

opholde sig i Danmark uden opholdstilladelse)
c) Er der udstedt EF/EØS-opholdsbevis? I
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bekræftende fald, med hvilken hjemmel i
Indenrigsministeriets EF/EØS-bekendtgørelse
8.

Har pågældende siden sin indvandring opholdt sig
i udlandet udover hvad der må betegnes som alm.
ferierejse? I bekræftende fald: i hvilke lande og
hvilke tidsrum?

9.

I hvilke kommuner her i landet har pågældende boet siden indvandringen og i hvilke tidsrum i de forskellige
kommuner
Kommune

10.

Fra og til
hvilken dag

Bopæl

Fra hvilket tidspunkt har pågældende modtaget
hjælp, som følge af det nu foreliggende
trangstilfælde?

11.

Pågældendes forsørgelsesgrundlag fra
indrejsedatoen og til tidspunktet for udbetaling af
kontanthjælp
a) Arbejdsindtægter, med dokumentation herfor:
b) Andre indtægter, herunder eventuelle ydelser
fra hjemlandet:

12.

Hvor længe må hjælpen antages at ville vedvare

(varighed og begrundelse for hjælpen)? Der
henvises til aktivlovens § 3, stk. 3
13.

a) Eventuel ægtefælles fødselsdag og –år samt
statsborgerretlige forhold:
b) Dato og sted for ægteskabets indgåelse:
c) I hvilket tidsrum har ægtefællen opholdt sig
her i landet?
d) Samlever pågældende med ægtefælle?
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Hvilken hjælp er modtaget
fra den enkelte kommune
(hvis indberetningskommunen
er bekendt dermed)

14.

a) Lever pågældende sammen med nære
slægtninge, og da hvilke?
b) Har pågældende i øvrigt nære slægtninge her i
landet?
c) Har pågældende på anden måde – bortset fra
sit ophold her – særlig tilknytning til Danmark?
d) Har pågældende nære slægtninge i
hjemlandet og da hvilke?
e) Har herboende pårørende afgivet garantierklæring i forbindelse med pågældendes
flytning hertil?

15.

Andre bemærkninger, herunder om der foreligger
særlige grunde, som taler mod hjemsendelse

(helbredsmæssige forhold, nært forestående
arbejdsmuligheder, personlige forhold osv.)

Eventuelle supplerende oplysninger kan vedlægges

For kommunen ________________________
den _______________
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