BESTEMMELSER OM BETALING VED LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON

I henhold til Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, fastsatt av
Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2011 med hjemmel i lov om kommunale
helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30 § 11 – 2, kan kommunen kreve
egenandel for opphold i institusjon.



Krav om egenandel gjøres gjeldende etter en måned regnet fra innflyttingsdato, og gjelder
til og med den dagen oppholdet opphører. Har du hatt korttidsopphold i 60 døgn eller mer
i kalenderåret, betaler du fra første dag.



Egenandelen skal omfatte kost, losji, nødvendig tannbehandling, medisiner, samt
helsetjenester som kommunen organiserer etter helse- og omsorgstjenesteloven.



Kommunen kan kreve opplysninger om inntektsforhold som er nødvendig for å kunne
fastsette oppholdsbetalingen. Du har rett til å få vite hvilke opplysninger som blir lagret
om deg og hvem som har eller har hatt tilgang til disse.



Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på kr 8.000 pr år, kan
det kreves 75 % årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %.
Du skal likevel ha minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp til egen disposisjon.



Som inntekt regnes pensjon, andre løpende trygdeytelser, arbeidsinntekt, næringsinntekt,
leieinntekt, renter og annen avkastning, etter fradrag av skatt og gjeldsrenter.



Du kan ha rett til fradrag i betalingen dersom du forsørger hjemmeboende ektefelle,
mindreårige barn eller det av andre grunner finnes rimelig.



Hvis du ikke får forsørgerfradrag, kan du ha rett til fradrag for din del av utgifter til egen
bolig (strøm, kommunale avgifter, husleie, boligforsikring og evt. fasttelefon) inntil 2
måneder. Du må dokumentere utgiftene, for eksempel ved faktura, kontoutskrift e.l.



Betalingen kan ikke overstige de reelle oppholdsutgiftene.



Betalingen stipuleres på bakgrunn av tilgjengelig informasjon om din økonomi. Hva som
blir din netto årsinntekt, vet vi først når skatteoppgjøret er klart året etter. Derfor skal
kommunen gjøre en etterberegning/ kontrollberegning slik at betalingen blir riktig.



Etter nye retningslinjer, gis det kun fradrag for skatt knyttet til inntekten det beregnes
egenbetaling av. Dersom likningen viser at du har hatt skattepliktig formue, tap eller
gevinst, vil denne delen trekkes ut av beregningsgrunnlaget når vi foretar etterberegning.



Dersom din økonomiske situasjon endrer seg vesentlig, eller tidligere vedtak bygger på
uriktige opplysninger, skal saken tas opp til ny vurdering. Gi beskjed ved endringer.

