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Instruks vedrørende fuldmagter til pensionstræk ifbm. Udbetaling Danmark
Målgruppe

Visitationen, ældrecentrene, dagcenter, daghjem, træningscentret
og Ældre & Omsorgs stab.

Formål

At sikre at ”Samarbejdsaftale vedrørende træk i pensionen til
kommunale serviceydelser” overholdes (vedlagt som bilag). Samarbejdsaftalen medfører at kommunen forpligter sig til overfor Udbetaling Danmark, at indhente og opbevare fuldmagter fra førtids- og
folkepensionister, der betaler for ydelserne via træk i pensionen.
Fuldmagten giver kommunen tilladelse til at trække i pensionen.
Betaling for ydelserne kan kun ske, hvor egenbetalingen er fastsat
i lovgivningen, og kun for serviceydelser, der er omfattet samarbejdsaftalen, der er indgået mellem Brøndby Kommune og Udbetaling Danmark.

INSTRUKS

Fuldmagter
Der er følgende fuldmagter i Ældre og Omsorg:
Visitationen
Fuldmagt – UDK – Beskyttet bolig
Fuldmagt – UDK – Madservice, tøjvask, indkøb og rehabilitering
Gildhøjhjemmet
Fuldmagt – UDK – Servicepakke – Gildhøjhjemmet
Nygårds Plads
Fuldmagt – UDK – Flexplads – Nygårds Plads
Fuldmagt – UDK – Servicepakke – Nygårds Plads
Fuldmagt – UDK – Kørsel til dagcenter – Nygårds Plads
Æblehaven og Kisumparken
Fuldmagt – UDK – Servicepakke – Æblehaven
Fuldmagt – UDK – Kørsel til daghjem – Æblehaven
Fuldmagt – UDK – Servicepakke – Kisumparken
Træning
Fuldmagt – UDK – Kørsel til væresteder
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Udbetaling Danmark
Fuldmagterne indhentes på vegne af Udbetaling Danmark, jf. ”Samarbejdsaftale vedr. træk i pension til kommunale serviceydelser”.
Ved opstart af ydelser med egenbetaling, skal borgerne underskrive
en fuldmagt, for at Udbetaling Danmark må trække for ydelserne i
pensionen.
Det månedlige træk i pensionen svarer til de ydelser med egenbetaling borgeren modtager. Borgeren kan til enhver tid tilbagekalde
fuldmagten ved skriftligt meddelelse til den afdeling hvor fuldmagten er indgået, og i stedet betale for ydelserne via almindelig opkrævning, der tilmeldes Betalingsservice, hvis det er en løbende opkrævning.
Kommunen har, som følge af fuldmagten alene adgang til at trække
de nævnte betalinger, og får ikke fortrinsret til at få dækket eventuelle krav i pensionen eller andre ydelser, der bliver udbetalt fra
Udbetaling Danmark.
Arbejdsgang
Skabelonerne hentes under ”Wordskabeloner” i Care under den relevante
afdeling.

Afkrydsningsfelterne med de pågældende ydelser der skal trækkes
i pensionen, skal udfyldes og fuldmagten underskrives af borgeren. Borgeren beholder kopien. Originalen scannes og journaliseres i den pågældende borgers KMD sag.
Hvis en afdeling har ”dispensation” til ikke at anvende borgersager
i KMD sag pt, gemmes fuldmagterne i den samlede borgersag eller
papirmappe og overføres til KMD sag, når afdelingen senere begynder at journalisere dokumenter i KMD Sag.

Betaling via manuelle opkrævninger
Hvis borgerne ikke ønsker at betale via træk i pensionen, skal de
have tilsendt en manuel faktura, og tilmelde betalingerne til Betalingsservice, hvis det drejer sig om løbende betalinger. Ved flexpladser og rehabiliteringspladser, får borgerne også en manuel opkrævning, da det er engangsbetalinger og ikke faste løbende betalinger. Administrationen på Nygårds Plads og Gildhøjhjemmet, varetager de manuelle opkrævninger ifht. flexpladser og rehabiliteringspladser.
Opsigelsesvarsel
Borgeren kan opsige fuldmagten med 1 måneds varsel, med skriftlig
meddelelse til den afdeling, hvor fuldmagterne er indgået.
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Lovgrundlag

Lov Om Udbetaling Danmark.
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