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Ydelsescentret er
flyttet og har fået
nye adresser
I Ydelsescentret finder du:
Pensionsafsnittet Egeparken 2A
Ansøgning om og udbetaling af folkepension
Udbetaling af førtidspension
Førtidspensionsafsnittet Egeparken 2A
Tilkendelse af førtidspension
Ansøgning om og udbetaling af handicapkompenserende
ydelser
Boligstøtteafsnittet Egeparken 2A
Ansøgning om og udbetaling af boligstøtte (ansøgningsskemaer kan afhentes og afleveres i Borgerservice)
Ansøgning om og bevilling af lån til beboerindskud
Dagpengeafsnittet Egeparken 2A
Udbetaling af syge -og barselsdagpenge
Kontanthjælpsafsnittet Egeparken 2A
Udbetaling af:
Flexydelse
Revalideringsydelse
Ledighedsydelse
Børnepasningsorlovsydelse til ikke forsikrede
Kontanthjælp og starthjælp efter henvendelse i Jobcenter
Odense

Gå på nettet
og få dit barn
skrevet op til en
pasningsplads
Er du træt af at vente i telefonen, når du ringer til Pladsanvisningen i Odense Kommune? Og har du svært ved at møde personligt
op, når dit barn skal skrives op til pasning i dagpleje, vuggestue
eller børnehave? Så glæd dig til den 1. maj, for da bliver det lettere.
Den 30. april indfører Odense Kommune nemlig elektronisk
pladsanvisning, så du kan gå på nettet derhjemme og skrive dit
barn op, når du har tid til det, ligesom du også kan følge barnets
placering på ventelisten her.
Sådan virker det
Hvis du allerede har et barn i dagpleje, vuggestue eller børnehave i Odense Kommune får du et brev fra os, hvor vi fortæller
mere om det nye initiativ. I brevet får du også en adgangskode til
systemet.
Er det første gang, du skal skrive et barn op til pasning, går du
ind på www.odense.dk/pladsanvisning, udfylder en ansøgning
og modtager straks en bekræftelse på, at vi har fået ansøgningen.
Når vi har godkendt ansøgningen, får du en adgangskode, som du
kan bruge, når du vil følge dit barns placering på ventelisten. Du
kan også vælge at benytte digital signatur.

Ydelsescentrets åbnings – og telefontider:
Åbningstider:
Mandag - fredag: 10:00-13:00
Torsdag: 10:00-13:00 og 15:00-17:30
Telefontider:
Mandag - onsdag 9:00 - 15:00
Torsdag 9.00 - 17.30
Fredag 9:00 - 13:00
Post til afsnit Midtby sendes til:
Odense Kommune
Ydelsescentret
Tolderlundsvej 2
5000 Odense C
Ydelsescentersaf@odense.dk
Telefon: 66131372 eller direkte på 6551+lokalnr.
Post til Egeparken 2A sendes til:
Odense Kommune
Ydelsescentret
Egeparken 2A
5240 Odense NØ
Ydelsescentersaf@odense.dk

Venlig hilsen
Pladsanvisningen
Skulkenborg 1, 5000 Odense C
www.odense.dk/pladsanvisning

ODENSE KOMMUNE

Enkeltydelsesafsnittet Egeparken
Ansøgning om og udbetaling af enkeltydelse efter aktivloven
Kontanthjælpsafsnittet Midtby
Udbetaling af:
Børnepasningsorlovsydelse til ikke forsikrede
Revalideringsydelse
Kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse efter
henvendelse i Jobcenter Odense

Systemet kan desuden hjælpe dig med at beregne din andel af
udgiften til pasningstilbudet, og du kan se, hvad dit barn kan få i
økonomisk fripladstilskud.
Vi håber, du bliver glad for det nye tilbud fra Odense Kommune.

Læs Borgerberetningen 2006

Har du lyst til at arbejde i butik?
Er du ledig kontanthjælps- eller dagpengemodtager og har du
lyst til at arbejde i butik? Så kom til en spændende og anderledes
temaeftermiddag i Jobcenter Odense.
Arrangementet finder sted torsdag den 26. april kl. 15.30 – 16.30,
Tolderlundsvej 2, stuen, 5000 Odense C.
Driftschef Annelise Spangsgaard fra Kvickly Xtra fortæller om
forskellige jobmuligheder inden for butiksbranchen. Hun vil også
fortælle om, hvordan man kommer i betragtning til et job og om
arbejdstiderne.
Du kan også høre om mulighederne for at blive voksenlærling.

Der er møde i Odense Byråd
Onsdag d. 25. april, onsdag den 9. maj
og onsdag den 23. maj kl. 17.00.
Alle er velkomne til at overvære mødet fra tilskuerlogen på Odense Rådhus, 2. sal.
Fredagen før mødet kan dagsordenen læses på Odense
Kommunes hjemmeside (www.odense.dk), hvor du også
kan lytte til en direkte transmission af mødet.

Fra den 3. maj kan du læse Odense Kommunes Borgerberetning 2006 på www.odense.dk. I Borgerberetningen gør
kommunen status over året der gik. Blev målene nået,
og blev opgaverne løst og serviceydelserne leveret som
planlagt? Borgerberetningen giver i tekst og billeder et
indtryk af de sider og facetter, som virksomheden Odense
Kommune har at byde på.

Husk at tjekke dit pas
Sommerferien lokker forude, og måske har du allerede bestilt din ferie sydpå. Men hvad med dit pas – er det stadig
gyldigt? Du skal også være opmærksom på, at flere lande i
dag kræver, at børn har deres eget pas.
Er dit pas ikke gyldigt, er det NU, du skal bestille nyt.
Det tager ca. 14 dage, fra du har afleveret ansøgningen i
BorgerServiceCenter, til du får passet ind ad brevsprækken – og jo tættere vi kommer på skolernes sommerferie,
jo længere kan ekspeditionstiden blive.
For at bestille nyt pas til dig og dine børn skal du møde
personligt op i BorgerServiceCenter på Skulkenborg 1.
Husk børnene! Og vær opmærksom på, at der er kommet
skærpede krav til pasbilleder. Du skal betale for de nye
pas, når du bestiller det. Gør dig selv en tjeneste og udfyld
ansøgningen, inden du tager til BorgerServiceCenter. Vil
du undgå lang ventetid, er det bedst at komme tidligt om
formiddagen eller sidst på eftermiddagen.
Læs mere om pas og BorgerServiceCenters åbningstider på
www.odense.dk/borgerservice
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