Blanket til erklæring og samtykke – uden NemID
Oplysningspligt
Udbetaling Danmarks kontrol
For at kontrollere om du har ret til ydelsen, kan
Udbetaling Danmark uden dit samtykke indhente og
samkøre nødvendige ikke-følsomme personoplysninger
fra andre offentlige myndigheder og
arbejdsløshedskasser. Samkøring kan ske med data fra
Udbetaling Danmarks egne registre. Hvis der ved
samkøringen fremkommer oplysninger, der er
nødvendige for kommunernes kontrol, skal Udbetaling
Danmark videregive oplysningerne til kommunen.
Kommunen og Udbetaling Danmark kan uden dit
samtykke udveksle oplysninger til brug for
efterregulering, omberegning, fradrag, modregning eller
anden opfølgning, og til brug for kontrol af, om der kan
være sket misbrug ved udbetaling af ydelser og tilskud.

Du har pligt til at medvirke til sagens oplysninger og
pligt til straks at give Udbetaling Danmark besked om
ændringer i de oplyste forhold, der kan have betydning
for din ret til ydelsen.
Du giver med ansøgningen også samtykke til, at
Udbetaling Danmark kan indhente oplysninger fra
arbejdsgivere, arbejdsløshedskasser, kommunen og
andre offentlige myndigheder i Danmark og udlandet.
Ansøgningen sendes til Udbetaling Danmark, så vi kan
afgøre, om dit barn har ret til børne- eller ungeydelse
fra Danmark, eller om du skal have eventuelle ydelser
til dit barn fra et andet land.
Du skal give de oplysninger, der er nødvendige, for at
Udbetaling Danmark kan afgøre, hvilken ydelse du kan
få. Hvis du ikke medvirker til at oplyse din sag, vil din
sag blive behandlet ud fra de oplysninger, vi har. Det
kan betyde, at du måske får mindre udbetalt end det, du
har søgt om.

Hvis det er nødvendigt for behandlingen af en sag om
tilbagebetaling af ydelser og tilskud, kan Udbetaling
Danmark uden samtykke indhente oplysninger fra
andre myndigheder, arbejdsgivere, banker, mv.
Kommunen har adgang til en virksomheds lokaler for at
kontrollere de lønudbetalinger, som danner grundlag for
en social eller beskæftigelsesmæssig ydelse. Hvis
kommunen i den forbindelse får oplysninger, der har
betydning for Udbetaling Danmarks kontrol af, om der
kan være sket misbrug ved udbetaling af ydelser og
tilskud, skal kommunen videregive oplysningerne til
Udbetaling Danmark.

Udbetaling
Hvis du er berettiget til børne- og ungeydelse fra
Danmark, vil ydelserne blive udbetalt via din NemKonto.
Du skal derfor oprette en NemKonto, hvis du ikke har
en i forvejen.
Oplysningspligt
Du skal straks give os besked, hvis der sker ændringer,
der har betydning for din ret til at få børne- og
ungeydelse, herunder ændringer i dine eller barnets
familiemæssige forhold. Det har fx betydning, hvis I
flytter til et andet land, eller hvis barnet bliver forsørget
af det offentlige. Du skal også give besked, hvis du får
arbejde i et andet land eller stopper med at arbejde i
Danmark.

Registrering
Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger Udbetaling
Danmark har om dig. Du kan kræve at få forkerte
oplysninger rettet.
Yderligere oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til
at henvende dig til Udbetaling Danmark. Du kan også
læse mere om særligt børnetilskud på
www.borger.dk/familieydelser.

Tilbagebetaling
Hvis du giver forkerte oplysninger eller glemmer at give
os besked om ændringer, kan du risikere, at du skal
betale børne- og ungeydelsen tilbage. Hvis du ved grov
uagtsomhed eller bevidst afgiver urigtige eller
vildledende oplysninger, kan domstolene give dig
bødestraf efter Udbetaling Danmark-loven § 144, eller
du kan risikere bøde eller fængselsstraf efter lov om en
børne- og ungeydelse § 7 eller efter straffelovens
bestemmelser.

Lovgrundlag
Du kan læse mere i:
Retssikkerhedslovens § 10, 11, stk. 1, 11a, stk. 1-2 og
4-5, § 11b, § 11 c, stk. 1, nr. 4 og § 12
Persondatalovens kapitel 9 og 10
Udbetaling Danmark-lovens §§ 4-12
EU-forordningen 883/04 art. 11-16 og art. 68.
Du kan finde lovene på www.retsinformation.dk

Jeg erklærer, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte, og at jeg er bekendt med følgende:


Dato

Jeg har pligt til at medvirke til sagens oplysning og
pligt til straks at give Udbetaling Danmark besked om
ændringer i de oplyste forhold, der kan have
betydning for min ret til ydelsen.



Jeg giver samtykke til, at Udbetaling Danmark kan
indhente oplysninger far arbejdsgivere,
arbejdsløshedskasser, kommunen og andre offentlige
myndigheder i Danmark og udlandet.

Underskrift

