SNU-guide

Ukraine: Husly til ukrainske flygtninge og borgers
ydelser fra Udbetaling Danmark?
Når borgere i denne tid tilbyder husly til ukrainske flygtninge, kan der opstå spørgsmål om, hvorvidt dette
påvirker deres ydelser fra Udbetaling Danmark:





Boligstøtte
Pension for enlige
Varmetillæg for pensionister
Familieydelser som enlig

Vi har samlet svarene i denne guide.
I må derfor meget gerne dele denne information med de medarbejdere i kommunen, der er i kontakt med
borgere, der har meldt sig til at hjælpe med indkvartering. På den måde kan vi sammen sikre, at de
hjælpsomme borgere er bedst muligt klædt på i forhold til deres ydelser fra Udbetaling Danmark.

Ukrainske flygtninge uden opholdstilladelse
Så længe de ukrainske flygtninge er i Danmark på visumfrit ophold – eller med visum op til 90 dage – tildeles
de ikke et CPR-nummer. Hvis en modtager af pension, boligstøtte eller familieydelser giver midlertidigt husly
i denne situation, vil det som udgangspunkt ikke påvirke borgerens ydelser.
Borger skal heller ikke oplyse Udbetaling Danmark om det midlertidige husly til de ukrainske flygtninge.

Ukrainske flygtninge med opholdstilladelse og CPR-nummer
Når den ukrainske flygtning får tildelt opholdstilladelse og CPR-nummer og får adresse hos en borger, der
modtager boligstøtte, pension eller familieydelser som enlig eller varmetillæg, vil Udbetaling Danmark
automatisk få besked om, at der er registreret en eller flere nye personer på adressen.
Der gælder ikke særlige regler i forbindelse med husly for de ukrainske flygtninge, men der er regler, der er
særligt relevante at kende til i den aktuelle situation.
Hvis borger modtager boligstøtte
Udbetaling Danmark, Boligstøtte, sender et brev til borger (partshøring), hvor vi beder borger oplyse
nærmere om den/de nye personer, der er flyttet ind på adressen.
Borger kan ikke besvare brevet digitalt, hvis der er tale om midlertidigt ophold, men skal ringe til Udbetaling
Danmark, så vi kan vurdere den konkrete situation og give nærmere vejledning.
Det er meget vigtigt, at borger ringer så hurtigt som muligt og oplyser, hvis denne midlertidigt har en eller
flere ukrainske flygtninge med opholdstilladelse boende i en kortere periode. Fristen i brevet er 14 dage,
men jo hurtigere, vi får besked, jo bedre kan vi sikre, at borger får det rigtige i boligstøtte.
Hvis borger midlertidigt og kortvarigt giver husly til ukrainske flygtninge for at afhjælpe en akut boligsituation,
og opholdet højst forventes at vare omkring 4-6 måneder, vil det formentlig ikke blive betragtet som fast
ophold og dermed ikke påvirke borgers boligstøtte. Når borger ringer til os, vurderer vi den konkrete
situation.
Hvis borger ikke svarer inden for fristen, vil de ukrainske flygtninge blive betragtet som en del af
husstanden. Hvordan det påvirker boligstøtten, afhænger som altid af beboernes indkomst, om det er børn
eller voksne mv.
Hvis opholdet undervejs ændrer karakter, skal borger give besked til Udbetaling Danmark med det samme.

Hvis borger udlejer en del af boligen, så de ukrainske flygtninge fx lejer et værelse, er det selvfølgelig også
vigtigt at svare på brevet, da boligstøtten skal beregnes ud fra dette. Dette kan borger oplyse digitalt på
borger.dk.
Hvis der er tale om ophold af mere permanent karakter, vil de ukrainske flygtninge blive betragtet som en
del af husstanden.
Hvis borger får pension eller familieydelser som enlig
Vi anbefaler, at borgere med enligydelse ringer til Pension eller Familieydelser og oplyser, hvis de giver
midlertidigt husly til ukrainske flygtninge med opholdstilladelse, så vi hurtigt kan vurdere den konkrete
situation og give nærmere vejledning.
Hvis borger midlertidigt og kortvarigt giver husly til ukrainske flygtninge for at afhjælpe en akut boligsituation,
og opholdet højst forventes at vare omkring 4-6 måneder, vil borger formentlig fortsat blive betragtet som
enlig. Når borger ringer til os, vurderer vi den konkrete situation.
Hvis vi ikke har fået besked fra borger, vil vi ringe for at afklare borgers relation til den/de personer, der er
flyttet ind. Hvis vi ikke kan få telefonisk kontakt til borger, sender vi et brev. Her er det også meget vigtigt, at
borger svarer inden for fristen, hvis der er tale om en midlertidig situation, da vi ellers formoder, der er tale
om samliv.
Hvis opholdet undervejs ændrer karakter, skal borger give besked til Udbetaling Danmark med det samme.
Hvis en enlig pensionist modtager varmetillæg, vurderer vi også evt. betydning for varmetillæg, når borger
henvender sig.
Hvis pensionister modtager varmetillæg
En pensionist, som modtager varmetillæg, skal ringe til Pension og oplyse, hvis pågældende giver
midlertidigt husly til ukrainske flygtninge med opholdstilladelse, så vi hurtigt kan vurdere den konkrete
situation og give nærmere vejledning.
Hvis borger midlertidigt og kortvarigt giver husly til ukrainske flygtninge for at afhjælpe en akut boligsituation,
og opholdet højst forventes at vare omkring 4-6 måneder, vil det formentlig ikke blive betragtet som fast
ophold og dermed ikke påvirke varmetillægget. Når borger ringer til os, vurderer vi den konkrete situation.
Hvis opholdet undervejs ændrer karakter, skal borger give besked til Udbetaling Danmark med det samme.
Hvis borger udlejer en del af boligen, så de ukrainske flygtninge fx lejer et værelse, er det selvfølgelig også
vigtigt at oplyse om dette, da det kan have betydning for varmetillægget. Dette kan borger oplyse digitalt på
borger.dk.

Har I spørgsmål?
Hvis der i forbindelse med indkvartering af de ukrainske flygtninge opstår spørgsmål i kommunerne om
muligheder for boligstøtte eller andre ydelser fra Udbetaling Danmark, er I som altid velkomne til at kontakte
os på kviklinjerne.

