Information om økonomi for ægtepar
- hvor den ene part flytter i plejebolig

Højere folkepension
For både gifte og samboende, ændres Folkepensionen efter indflytning på plejehjem. Pensionen
udbetales efter taksten til reelt enlige, hvilket betyder en højere pension.
Kontakt Borgerservice for yderligere oplysninger

Boligstøtte op til 85 kvadratmeter
Boligstøtte beregnes fremover alene ud fra indkomst og formue hos den person, som bor i boligen.
Normalt kan en enlig få boligstøtte op til 65 kvadratmeter, men når den ene af jer flytter på
plejehjem, kan du få boligstøtte op til 85 kvadratmeter.


Boligydelse til pensionister

Har du fået tilkendt folkepension, kaldes boligstøtten for boligydelse.
Det gælder også, hvis du har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003.


Boligsikring

Hvis du ikke har fået tilkendt pension, eller din førtidspension er blevet tilkendt efter 1. januar 2003
kaldes boligstøtten boligsikring. Efterlønsmodtagere kan søge boligsikring.


Formue

Ved beregning af boligstøtte (boligydelse) medregnes den formue, som ansøgeren er registreret som
ejer af, uanset om man er gift og har fælleseje.
Hvis den ægtefælle, der flytter i plejebolig, er eneejer af fast ejendom i følge skødet, så indgår den
seneste offentlige vurdering minus gæld i ejendommen i beregningen af boligstøtten til boligen.
Er den ægtefælle, som ikke flytter i plejebolig, eneejer af boligen i følge skødet, er værdien af
ejendommen uden betydning ved beregning af boligstøtte til plejeboligen. Står begge på skødet,
deles friværdien.

På www.borger.dk kan man lave en vejledende boligstøtte beregning.
Kontakt Borgerservice for yderligere oplysninger

Ændring af personlig tillægsprocent
Din personlige tillægsprocent beregnes fremover alene ud fra dine egne indtægter og den formue,
der er registreret i dit navn.
Det har blandt andet betydning for ældrecheck, personlige tillæg, helbredstillæg, licens og
varmehjælp.

Økonomisk hjælp


Hvis beboeren i plejebolig ikke har økonomiske midler til sig selv, efter de faste udgifter er
betalt, kan der søges om et personligt tillæg.



Kan ægtefællen til en person, der bor i plejehjem eller plejebolig, ikke forsørge sig selv, kan
kommunen yde hjælp til enkeltydelser, hvis ægtefællen er under folkepensionsalderen, eller
yde et personligt tillæg til ægtefællen, hvis denne er folkepensionist eller 'gammel'
førtidspensionist.

Kontakt Borgerservice for yderligere oplysninger

GODE RÅD:
Snak med banken
Tag en snak med banken, hvis I har fælles bank og konti, så I ved, hvad I hver især kan disponere
over.

Opret et testamente
Opret et testamente og evt. ægtepagt, så I sikrer den længstlevende bedst muligt. Det er især vigtigt,
hvis I har særbørn eller hvis I ikke er gift.

Få en fremtidsfuldmagt
Opret en fremtidsfuldmagt, så er I sikre på, at den raske part har fuldmagt til at disponere over
økonomiske og personlige forhold. Det er især vigtigt ved mental svækkelse, demens m.m.
Du kan oprette en fremtidsfuldmagt, hvis du er fyldt 18 år og er i stand til at handle
fornuftsmæssigt. Det betyder, at du skal være i stand til at forstå konsekvenserne af oprettelsen.
Hvis fuldmagten ikke er oprettet, kan der opstå store problemer i forbindelse med hussalg og
dispositioner af den fælles formue. Det sikrer også, at ægtefællen kan få agtindsigt og skal tages
med på råd på plejecentret.

Kontakt

for hjælp vedr. fremtidsfuldmagt.

