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Jeg flytter i ældrebolig eller en plejebolig på
plejecenter
Du har nu accepteret en ældrebolig eller en plejebolig på et af
Halsnæs Kommunes plejecentre.
Halsnæs Kommune vil med denne folder gerne assistere og oplyse
dig og dine pårørende omkring flytning fra din nuværende bolig til
enten en plejebolig eller en ældrebolig.
I denne folder finder du, og dine pårørende, oplysninger i forhold til
økonomi, kommunale ansøgninger og andre dokumenter, som skal
være i orden i forbindelse med din flytning.
Bag på folderen finder du en afkrydsningsliste til nogle af de mange
ting, du skal huske at ordne, hvis du flytter.

Flytning fra egen bolig til bolig på plejecenter eller i
ældrebolig
Når du skal flytte, skal du selv kontakte et flyttefirma for at aftale,
hvordan du får pakket dine ting og hvordan du får dine ting flyttet til
din nye bolig.
Hvis du ikke har økonomisk mulighed for at afholde udgiften til
flytning, kan du søge et personligt tillæg til hjælp til flytningen. Din
ansøgning vil blive behandlet efter en individuel konkret vurdering og
du kan ikke som udgangspunkt regne med at få flytningen dækket.
Borgerservice kan altid give dig generelle råd og vejledning i
forbindelse med din flytning.
Halsnæs Kommune - Borgerservice


Melde flytning til folkeregisteret
Du skal melde flytning senest 5 dage efter flytningen.
Du kan melde flytning med dit NemID på
www.borger.dk eller under selvbetjening på
www.halsnaes.dk



Ansøge om beboerindskudslån
Lånet kan ydes, hvis følgende er opfyldt:
Der ydes kun lån til alment boligbyggeri.
Indkomsten må ikke overstige 223.625 kr. (2014)
Der må ikke være et eksisterende indskudslån.
Boligen skal være opført efter 1. april 1964.
Lånet kan ikke ydes, hvis ansøgeren, efter kommunens
samlede vurdering af ansøgers økonomiske og
personlige forhold, ikke har behov for lånet.
Du kan søge om beboerindskudslån på www.borger.dk
Har du ikke mulighed for at benytte den digitale løsning
kan hente en blanket i Borgerservice.



Ansøge om boligsikring/boligydelse
Grundlaget for beregning af boligsikring/boligydelse






husstandens størrelse
husstandens indkomst og formue
boligudgiftens størrelse og sammensætning
boligens størrelse

Du skal altid betale et mindstebeløb af boligudgiften selv.
Boligydelse gives kun til et vist antal kvadratmeter. Er din
bolig større end det areal, der gives støtte til, indgår kun
en del af boligudgiften i beregningen.

Du kan søge om boligsikring/boligydelse på
www.borger.dk eller du kan kontakte Udbetaling
Danmark på telefon 7012 8063.


Ansøge om varmetillæg
Hvis du kun har din folkepension, eller har fået tilkendt
pension før 1. januar 2003, har du mulighed for at søge
varmetillæg.
For at få varmetillæg skal du have en personlig
tillægsprocent, der er højere end 0. Den personlige
tillægsprocent fremgår af din årlige pensionsmeddelelse, som du får fra Udbetaling Danmark.

Du kan søge om varmetillæg på www.borger.dk eller du
kan kontakte Udbetaling Danmark på telefon 7012
8063.


Ansøge om helbredstillæg
Du kan få tilskud til visse typer medicin og
undersøgelser, hvis du kun har din folkepension eller
førtidspension. Hvis du er førtidspensionist, kan du kun
få helbredstillæg, hvis du er tilkendt pension før 1.
januar 2003.
For at få et helbredstillæg:





må du ikke have en formue, der er højere end 80.300
kr. (2014)
skal du have en personlig tillægsprocent, der er højere
end 0
skal både medicin og behandling være tilskudsberettiget efter lov om offentlig sygesikring
Et helbredstillæg beregnes ud fra din personlige
tillægsprocent, der fremgår af din årlige
pensionsmeddelelse.
Du kan søge om helbredstillæg på www.borger.dk eller
du kan kontakte Borgerservice på telefon 4778 4000.

Sådan regnes den personlige tillægsprocent ud.
Procenten regnes ud på basis af din og en evt.
ægtefælle/samlevers samlede ekstra indkomst ud over
den sociale pension.
Har du som enlig en ekstraindkomst, der er mindre end
19.100 kr. om året (2014), er tillægsprocenten 100. Du
vil derfor få udbetalt hele helbredstillægget.
Er I gift eller samlevende, skal I have under 37.900 kr.
(2014) i ekstraindkomst for at få det fulde tillæg
udbetalt.

Er indtægten højere, nedsættes procenten. Hvis du som
enlig har en indkomst på over 66.500 kr. (2014) om
året, bliver tillægsprocenten 0. Det samme gælder, hvis
gifte eller samlevende tilsammen har en indtægt på
over 133.400 kr. (2014).


Ansøge om personligt tillæg
Tilskud ydes til dækning af rimelige og nødvendige
udgifter til folkepensionister og førtidspensionister før
den 1. januar 2003, som er i en særlig økonomisk
vanskelig stillet situation.
Der skal altid foretages en konkret individuel økonomisk
vurdering - en såkaldt rådighedsberegning.
Der gælder ingen faste regler for hvad et personligt
tillæg kan gå til.
Du kan søge om personligt tillæg på www.borger.dk
eller du kan kontakte Borgerservice på telefon 4778
4000.



Ansøge om nedsættelse af licens hos DR
Hvis du har en personlig tillægsprocent på 100, kan du
få nedsat din licens hos DR. Din personlige
tillægsprocent står på din pensionsmeddelelse.
Halsnæs Kommune skal skrive under på, at din
tillægsprocent er 100 og du kan hente et
ansøgningsskema i Borgerservice.



Hvis du skal have et pensionistbevis (også førtidspensionister)
Et pensionstbevis kan give dig visse fordele – offentlig
transport, adgang til kulturelle begivenheder o.a.
Du kan få lavet et pensionistbevis i Borgerservice.



Hvis du skal bestille kørsel til læge eller speciallæge
For at være kørselsberettiget gælder i alle tilfælde, at:




du er i sygesikringsgruppe 1
du ikke er i stand til at benytte offentlige
transportmidler, som er tog, bus eller færge

Pensionister kan blive kørt til egen læge og nærmeste
speciallæge.
Du skal ansøge kommunen om fribefordring. Kørsel
bestilles via Halsnæs Kommune på telefon 4778 4566.
NemID
På www. borger.dk www.borger.dk skal du bruge et NemID. Hvis du
skal have et NemID kan du oprette det på www.nemid.nu
Borgerservice kan hjælpe dig, hvis du har problemer med det.
Halsnæs Kommune kan udstede dig en NemID. Du skal medbringe
billedlegitimation f.eks. pas eller kørekort.
Borgerservice og Udbetaling Danmark kan hjælpe dig, hvis du har
problemer med at bruge www.borger.dk.

Post Danmark
Du kan melde flytning til Post Danmark på flere forskellige måder:
Online på ePosthuset
Du kan oprette dig som bruger af Post Danmarks selvbetjening
(ePosthuset) og med din NemID kan du gå i gang med det samme.
På posthuset
På posthuset kan du få en blanket, som hedder Permanent
adresseskift. Her kan du give Post Danmark besked om din flytning
ved at udfylde og aflevere blanketten Permanent adresseskift med
det samme. Husk at medbringe legitimation (kørekort, pas, dåbsattest eller lignende).
Husk at melde flytning til Post Danmark i god tid. Post Danmark skal
have din meddelelse senest 5 hverdage, før eftersendelsen skal
træde i kraft.
Skiltet på din brevkasse



Når du skifter adresse permanent, ophører nogle af de
serviceydelser, som du har tilmeldt dig hos Post Danmark og
som er knyttet til din adresse. Det gælder f. eks. Reklamer
Nej tak, Reklamer og gratis aviser - Nej tak, Levering til døren
og ModtagerFlex.
Det betyder, at du skal tilmelde din nye adresse til den
relevante ordning, for at du fortsat kan være omfattet.

Banken
Husk at tilmelde nye betalinger og framelde gamle betalinger til
Betalingsservice.

Husk i øvrigt, at:

□ opsige dit lejemål
□ kontakte ejendomsmægler/advokat ved salg af bolig
□ orientere dit teleselskab
□ orientere dit forsikringsselskab
□ orientere din tandlæge
□ afmelde/aflæse gas og el
□ orientere dit varmeselskab
□ orientere dit vandværk
□ flytte abonnementer på aviser og blade
□ melde flytning til bank (kontokort)
□ tilmelde nye betalinger til Betalingsservice
□ melde flytning på abonnementer og medlemskort

Halsnæs Kommune
Velfærdsservice, Borgerservice
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 4778 4000
mail@halsnaes.dk
halsnaes.dk
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