
Vejledning til ansøgning om enkeltydelser 
 
Du skal ansøge digitalt på www.borger.dk. Du skal selv skaffe al den dokumentation, som 
Ydelseskontoret skal bruge for at behandle din ansøgning. Jo hurtigere vi har din ansøgning sammen 
med alt dokumentation, jo hurtigere kan vi færdigbehandle din ansøgning.  
 
Dette skal du vedlægge sammen med din ansøgning:  

 Kontooversigt, så vi kan se hvor mange konti du har. Se eksempel på et kontoudtog på 
bagsiden 

 3 måneders kontoudtog fra ansøgningstidspunktet på alle dine konti, så vi kan se bevægelserne 
på dine konti. Se eksempel på et kontoudtog på bagsiden 

 Dokumentation for faste udgifter. Dette kan være kopi af regninger eller udskrift fra 
Betalingsservice 

 Dokumentation på, om du kan låne pengene i banken  
 
Hvis du er gift, skal du også indsende dokumentation for din ægtefælles konti.  
 
Dette skal du også indsende ved ansøgning om…

Boligindskud:  
- Kopi af den nye lejekontrakt  

 
Medicin:  

- Ekspeditionsliste fra Apoteket for de 
seneste 12 måneder 

- Ved ny medicin skal du indsende et 
overslag fra Apoteket på udgiften 
 

Briller:  
- Overslag på den billigste brille, der 

dækker dit behov  
- Dokumentation for, om du har 

mulighed for at få en afdragsordning 
ved din optiker 

 
Psykolog, fysioterapi eller kiropraktor:  

- Overslag på egenbetalingen  
- Henvisning fra egen læge 

 
Tandbehandling: 

- Behandlingsoverslag fra tandlægen  
- Dokumentation for, om du har 

mulighed for at få en afdragsordning 
ved tandlægen 

 
Restance på faste udgifter:  

- Dokumentation på udgiften og rykkerne  
- Dokumentation for, om du har 

mulighed for at få en afdragsordning 
 

Samværsudgifter:  
- Overslag på udgiften, kvitteringer eller 

kopi af billetter.  
- Samværsaftale fra Statsforvaltningen. 

Er der lavet aftale uden om 
Statsforvaltningen, skal du beskrive 
denne aftale.  

 
 
Har du brug for hjælp:  
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Ydelseskontoret på telefonnummer 8794 7527.

http://www.borger.dk/


Eksempel på kontooversigt: 

Eksempel på kontoudtog: 
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