Velkommen til
informationsaften om
ukrainske flygtninge

Modtagelse af ukrainske
flygtninge
-

Hjemmesiden Ukraine (kolding.dk)
- Frivillige
- Krisehjælp
- Skole

-

Fra uregistreret / turistvisum til at blive registreret

-

Fasttrack til at opnå arbejdstagerstatus

-

Selve modtagelsen
- Muligheder for ekstratider i Haderslev

-

Muligheder for økonomisk støtte

Status
Modtagelse af ukrainske flygtninge og status fra Kolding
Kommune
-

Antal med arbejdstagerstatus
- 65 voksne (49 under 18)

-

Forventet antal i Kolding
- 1500

-

Sammensætning
- Gennemsnit – 2/3 vokne og 1/3 børn

Før den gode modtagelse
Det er vigtigt, at ukrainerne får den hjælp, de har behov for, derfor har vi
følgende tilgang:
Varslet
ankomst

Ikke Varslet
ankomst til
Kolding

Vi opfordrer til at
søge asyl v.
grænsen /Bov

Vi vejleder om at
søge asyl v. lokal
politi
v. Hotline

1.
Ophold hos
familie/venner
2.
Modtagecenter i
samråd med politiet
3.
Modtage-kommune
håndterer logi opg.

Se hotline

Ukrainere uden registreret asylansøgning tager ophold på turistvilkår.

Fasttrack

Modtagelsesmedarbejder og
Borgerservice
modtager mail
om ankommen
ukrainer

Modtagelsesmedarbejder
booker tid ved
Borgerservice

Borger
møder op
på
Jobcenter
Kolding,
Dieselvej
6

Borgerservice
ekspederer
indrejse og
nemid

Integration og
Ydelse
afholder møde
med borger

Ydelse
følger
arbejdsgang for
modtagel
se

Ydelse
ekspederer
ansøgning

Modtagelse
-

Indkvartering ved værtsfamilie

-

Indkvartering ved private i egen bolig

-

Assistance til bolig ved Kolding Kommune
- 36 voksne / 31 børn

-

Pt 14 dages behandlingstid ved Udlændingestyrelsen

Rekvisitioner
Til ukrainske flygtninge der bor selv, og IKKE har fået opholdstilladelse
endnu:
Penge til mad (rekvisitioner)
På Ungecenteret, Tvedvej 7 og Jobcenteret, Dieselvej 6, kan ukrainske
flygtninge henvende sig og modtage en økonomisk akuthjælp til at
handle dagligvarer. Beløbets størrelse bliver vurderet ud fra familiens
størrelse og situation.

Bevilling under særloven

Værtsfamilier kan søge om midlertidig støtte til logi og omkostninger til forplejning.
Denne midlertidige støtte ændres i løbet af april, når Folketinget ændrer lover.
Både du og de ukrainere, du har indkvarteret, er nødt til møde fysisk på Jobcenteret,
Dieselvej 6. Beløbets størrelse bliver vurderet ud fra familiens størrelse og
sammensætning og er baseret på den integrationsydelse ukrainerne ville modtage
hvis de allerede havde opholdstilladelse.
Du skal medbringe billed-id og cpr-nummer, da vi skal udbetale en eventuel bevilling
til din Nemkonto, da ukrainerne ikke vil have Nemkonto på dette tidspunkt.
Ukrainerne skal medbringe pas plus kvittering eller papirer fra Udlændingestyrelsen.
Muligheden for støtte til logi og forplejning inddeles i to perioder, før - og efter man
har været ved Udlændingestyrelsen.
Første periode er frem til den dato den ukrainske flygtning har en tid ved
udlændingestyrelsens borgerservice. Medbring kvittering på aftalen.
Anden periode er for ukrainere, der har fået optaget biometri/søgt
opholdstilladelse. Der kan gives støtte fra den dag I henvender jer til jobcenteret og
indtil opholdstilladelsen er på plads, ca. 7 dage. Medbring de papirer der udleveres i
Udlændingestyrelsen, som dokumentation.

Integrationsydelse
Takster
-

Forsørger, enlig
- Brutto kr. 12.456

-

Forsørger, gift
- Brutto kr. 8.716

-

Enlig, fyldt 30 eller udeboende under 30 år
- Brutto kr. 6.228

Integrationsydelse, regler
-

Dokumentation ved ansøgning
- Pension
- Barselspenge
- Lønnede timer
- I forhold til supplement
- Ægtefællens indkomst
- Formue
- Bil, opsparing, bolig

-

Rådighed
- Oplyse om arbejde
- Oplyse om formue
- Udrejse

Enkeltydelse
Kan ansøges ved pludseligt opståede uforudsete udgifter der har
afgørende betydning for livsførelsen.
Kan kun ansøges ved gyldigt cpr og arbejdstagerstatus
Eksempler:
-

Første måneds husleje

-

Indskud

-

Akut smertebehandling

-

Tandlægeregning

-

Medicin

Den rigtige hjælp
Udbetalingsdanmark
 Boligstøtte, 70128063
 Børnefamilieydelse, 70128062
 Bidrag, 70128062
 Friplads, 70128062

Økonomisk rådgivning, Jobcenteret,
Hotlinen,
 Beregning
 Ansøgninger om ydelser
 Udbetalinger af ydelsen
 Enkeltydelse
 Sanktioner, spørgsmål til

Hvem kan hjælpe
med hvad?

Motorkontoret,
72222871
 Moms og registrering
af medbragt køretøj

SKAT, 72221818
 Forskudsopgørelse
 Årsopgørelse
 Fradrag
 Skattekort

Borgerservice,
79799090
Husk tidsbestilling på
hjemmesiden
 Adresseforhold
 Pas
 Kørekort
 Status

