Retningslinjer for Grue kommune
Egenandel for opphold i Grue sykehjem
Hjemmel for kommunens adgang til å kreve egenbetaling for opphold i Grue sykehjem:
• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. av 24.06.2011, § 11-2
• Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av 16.12.2011, kapittel 1
• Endring i forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester i kraft fra 1.7.2014
• KS 023/13 av 08.04.2013 Vederlag for opphold i institusjon – praksis
Ulike typer opphold:
Betalingssatsene er oppgitt pr. 1/1-2022 og gjelder inntil nye bestemmelser foreligger.
Betalingssatsene og fribeløpet fastsettes i årlig rundskriv av Helse- og omsorgsdepartementet.
• Avlastningsopphold.
Kommunen har ikke anledning til å kreve betaling for et slikt opphold.
• Dag- /nattopphold.
Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet til maksimalt kr. 100 per dag / natt.
• Korttidsopphold.
Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet til maksimalt kr. 180 per døgn.
Når korttidsoppholdet overstiger 60 døgn totalt per kalenderår, kan kommunen kreve egenandel
som for langtidsopphold.
• Langtidsopphold.
Kommunen kan kreve egenandel i medhold av forskrift. Egenandelen må ikke overstige de reelle
oppholdsutgifter (kurdøgnprisen). Kurdøgnprisen i Grue sykehjem per 2016 = kr. 71 092 /måned.
Forskriftens § 3 lyder:
”Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på kroner 9 100 per år, kan det
kreves betalt 75 prosent årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85
prosent.
Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent av
folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Beboer som, uten selv å ønske det,
legges på dobbeltrom skal ved beregningen tilstås et fribeløp på kr. 44 100 per år.”
Kommunen har utredningsplikt ved fastsetting av egenandelen for langtidsopphold, og må derfor
innhente relevante opplysninger før beregning av egenandelen. De mest sentrale kilder for
kunnskap om beboerens økonomi er beboeren selv, NAV og Skatteetaten.
Som inntekt regnes årets inntekter på grunnlag av pensjon, andre løpende trygdeytelser,
arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter fradrag av
skatt og gjeldsrenter.
Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at egenandelen som minimum skal omfatte:
•
•
•
•
•

Kost
Losji (inkl. hygieneartiklene bleier og toalettpapir, vask av klær og enkle reparasjoner av
privat tøy)
Nødvendig tannbehandling
Medisiner
Kommunale helsetjenester

•

Det kan ikke kreves ekstra betalt av tjenestemottaker for tjenester som omfattes av
egenandelen. Det kan for eksempel ikke kreves ekstra betaling for personlig stell og
pleie, kommunens fysioterapeut, ergoterapeut og legetilsyn.

•

Utgifter til personlig bruk faller utenom egenandelen, og tjenestemottaker må selv dekke
utgifter til blant annet klær, skotøy, aviser, frisør og fotpleier.

Vedtak i Kommunestyret - 023/13 av 8/4-13
1.
Grue kommune følger forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i
institusjon mv. med de maksimalsatsene som forskriften beskriver.
2.
Det gjøres et fradrag for dokumenterte boutgifter for enslige beboere (aleneboende) i 3
måneder etter innflytting i institusjon. Godkjente boutgifter er strøm, kommunale avgifter og
forsikring av boligen.
Grue sykehjem – Egenandel for langtidsopphold - Ektefeller og forsørgerfradrag
§ 5: Dersom den som oppholder seg i institusjon har hjemmeboende ektefelle, skal det gjøres
fradrag i beregningsgrunnlaget.
Fradraget skal minst tilsvare de brutto pensjonsytelser hjemmeboende ektefelle ville fått fra
folketrygden dersom vedkommende var enke eller enkemann.
Dersom hjemmeboende ektefelle mottar egen pensjon fra folketrygden, skal denne trekkes fra de
beregnede brutto pensjonsytelser i forrige punktum.
Når en beboer med hjemmeboende ektefelle blir innskrevet for langtidsopphold, vil NAV omregne
pensjonen fra folketrygden til pensjon for enslig. Det vil si at beboeren vil få utbetalt pensjon som
om han eller hun er enslig. Dette vil også skje for den hjemmeboende ektefellen.
Pensjonistektepar som begge er innlagt i institusjon, skal også ha pensjoner som for enslige, selv
om de bor i samme institusjon.
Beboer med hjemmeboende ektefelle har krav på følgende fradrag i beregningsgrunnlaget:
Grunnbeløpet i folketrygden
+ 55 % av summen av egen og ektefelles tilleggspensjon, eller
+ ektefelles egen tilleggspensjon dersom denne er høyest, eller
+ særtillegget dersom dette er høyere enn de to andre alternativene
- hjemmeboendes bruttoinntekt
I tillegg vil beboeren ha krav på forsørgerfradrag for 50 % av egne offentlige og private
tilleggspensjoner. Dette kan være sjømannspensjon, pensjon fra KLP, statspensjon og pensjon
fra forsikringsselskaper og andre. Dette går til fradrag uansett hvilken inntekt hjemmeboende
ektefelle har, og også uansett om hjemmeboende ektefelle ville fått utbetalt en slik pensjon etter
beboerens død.

