TJEKLISTE
Til borgere der flytter i plejebolig

󠄀 Få en fuldmagt

󠄀 Er der brug for indskudslån?

Hvis du er pårørende til en, der flytter i
plejebolig, kan det være en god ide at
undersøge, om der skal laves fuldmagt til ex.
bank mm.

Hvis du ikke selv kan finansiere indskuddet,
kan der søges om lån til indskuddet i den
kommune, hvor boligen ligger. Søg digitalt på
https://www.borger.dk/bolig-ogflytning/lejebolig/laan-til-beboerindskud eller
kontakt borgerservice i den pågældende
kommune.

󠄀 Indflytningssamtale
Det er en god ide at afholde
indflytningssamtale med plejecentret, når der
er tildelt en plads.

󠄀 Obligatoriske betalinger/valgfrie
servicepakker
Som indflytter i plejebolig, skal du og dine
pårørende tage stilling til forskellige tilbud og
ydelser, som plejecentret tilbyder. Drøft
tilbuddene med plejecentret.

󠄀 Brug for økonomisk hjælp til
flytningen.
Hvis du er pensionist og ikke har økonomiske
midler til at betale for flytningen til plejebolig,
kan du søge om personligt tillæg ved
kommunen.
Søg digitalt på
https://www.borger.dk/pension-ogefterloen/tillaeg-til-folke--ogfoertidspension/personligt-tillaeg

󠄀 Opsig nuværende bolig til tiden.
Der kan forekomme overlap og dermed
dobbelt husleje ift. opsigelsesperiode på
nuværende bolig, og indflytning i plejebolig.
Kommunen dækker ikke denne udgift, så
undersøg betingelserne for opsigelse i god tid.

󠄀 Tjek og underskriv lejekontrakt
på plejebolig
Overvej at få et par ekstra øjne på kontrakten
inden du underskriver, og husk at aflæse el,
vand og varme

󠄀 Fritagelse for obligatorisk
selvbetjening
Som udgangspunkt er det obligatorisk at søge
digitalt når du skal søge offentlige ydelser.
Hvis du ikke kan anvende digitale løsninger
eller ikke har NemID, kan man søge om at
blive fritaget for at søge digitalt. Henvend dig
i Borgerservice.

󠄀 Tegn forsikring
Du er selv ansvarlig for at være tilstrækkeligt
forsikret i plejeboligen. Husk at opsige gamle
unødvendige forsikringer og at tegne nye.

󠄀 Meld flytning
Den nye adresse skal oplyses senest 5 dage
efter indflytningen i plejebolig.
Søg digitalt på
https://www.borger.dk/bolig-ogflytning/flytning_oversigt/flytning-i-danmark

󠄀 Søg boligydelse
For at få boligydelse fra indflytningsdatoen,
skal du søge om boligydelse senest en måned
efter indflytningen. Dog tidligst 8 dage efter
indflytningen. Kontakt Udbetaling Danmark
Tlf: 70 12 80 63 eller søg digitalt på:
https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserv
iceId=c986f52f-9037-4769-8b9ab5d6ff0f76cf
Boligstøtten kan beregnes på borger.dk

󠄀 Få økonomisk støtte
Hvis dit økonomiske råderum er meget lille,
efter der er betalt husleje, el, varme og betalt
for servicepakkerne ved plejecentret, er det
muligt at søge om personligt tillæg. Søg
digitalt på https://www.borger.dk/pension-ogefterloen/tillaeg-til-folke--ogfoertidspension/personligt-tillaeg

Ved spørgsmål - Kontakt Visitation og Understøttelse
På Tlf.: 73 76 76 76

