
Nr. 701172en   Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo   1-2018 PDF  Side 1 av 2

Personalia

Inntekt frå NAV 
Pensjon (per mnd)

Inntekter frå 
andre enn  
NAV Pensjon 
(per år)

Oppgåve over inntektsforhold

Pensjon (SPK)

Arbeidsinntekt

Næringsinntekt

Leigeinntekt

Renteinntekt

Anna avkastning 
av formue

Skatt

Gjeldsrenter

Underskrift

Ev. kommentarar

Ev. kommentarar

Forskotsskatt

NeiJa
Har du krigspensjon?

*) Har du vært gift og har skifta, legg ved kopi av skifteattest.

Namn

Adresse Postnr.

Fødselsnummer

Namn, pårørande

Einsleg SambuarEnkje-/ 
enkjemann

Gift/ 
reg. partnar

TelefonAdresse, pårørande

Sit du i uskifta bu?
Ja Nei*)

Dersom ja, uskifta med
AndreBarn

Har du særeige?
NeiJa NeiJa

Sit du i felleseige?  Bankkonti disponert av begge?
NeiJa

krGrunnpensjon

kr

kr

Anna inntekt, t.d. bustønad

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

Andre frådrag

Frådrag

kr

kr

kr

kr

kr

Stad Dato

Pensjon (andre) kr

Tilleggspensjonar (inkl. minstenivåtillegg, særtillegg m.m.)

Renteinntekt  kr

Namn
kr

Ev. kommentararEk
te

fe
lle

Poststad

Tilleggspensjonar (inkl. minstenivåtillegg, særtillegg m.m.)

Informasjon om kommunen sitt behov for å innhente opplysningar 
I tillegg til det du sjølv oppgir i inntektsoppgåva, kan kommunen ha behov for å hente inn opplysningar frå Skatteetaten, 
NAV, KLP, bank og andre aktuelle instansar. 
Dersom du er gift eller er sambuar, kan det også vere nødvendig å hente inn opplysningar om ektemaken din/reg. partnar/
sambuaren din. 
 
Kva for personlege opplysningar blir lagra? 
Du har rett til å få vite kva for opplysningar som er lagra om deg, og kven som har eller har hatt tilgang til desse. Du kan 
krevje at opplysningar blir retta dersom dei inneheld feil. Ønskjer du at opplysningar om deg skal bli sletta, må Datatilsynet 
behandle saka. Vend deg til leiaren for helse- og omsorgstenesta i kommunen dersom du ønskjer innsyn i, retting eller 
sletting av opplysningar. Blir ikkje opplysningane retta eller sletta, kan du be om at kommentaren din blir registrert saman 
med opplysningane.
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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. 
  
Kapittel 1   
  
Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 
i institusjon mv. 
  
§ 1  VILKÅR OG DEFINISJONER 
Kommunen kan kreve egenandel for opphold i institusjon som nevnt i 
helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c når 
kommunen helt eller delvis dekker utgiftene til opphold i slik institusjon, 
eller har stillet garanti for oppholdet. 
 
Det kan likevel ikke kreves egenandel for: 
   a)   korttidsopphold som primært ytes for å avlaste pårørende i 
         deres omsorgsoppgaver 
   b)   døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud 
         om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 
 
I forskriften her menes med 
   a)   korttidsopphold: Tidsavgrenset opphold i institusjon gitt som 
         døgnopphold, dagopphold eller nattopphold. 
   b)   langtidsopphold: Opphold i institusjon på ubestemt tid eller 
         tidsavgrenset opphold når vedkommende har vært på 
         institusjon i minst 60 døgn pr. kalenderår. 
 
  
§ 2  OM VEDTAKET 
Den kommunen som har stilt garanti eller dekker oppholdsutgiftene 
treffer vedtak om egenandel etter denne forskriften. 
  
Det skal underrettes skriftlig om at det kan treffes vedtak om betaling i 
samsvar med denne forskriften. Slik underretning skal gis før eller senest 
samtidig med at avtale om flytting til institusjon mv. blir inngått. 
Underretningen skal gis til beboeren. I de tilfeller hvor beboeren ønsker 
det eller hvor vedkommende er ute av stand til å motta underretning, skal 
slik underretning også gis til verge eller nærmeste pårørende. 
  
Når vedtak om betaling er truffet, skal kommunen straks gi underretning 
om dette til beboeren. Det skal videre gis opplysning om klageadgangen. 
  
§ 3  EGENANDELENS STØRRELSE VED LANGTIDSOPPHOLD 
Egenandelen må ikke overstige de reelle oppholdsutgifter. 
Kapitalutgiftene skal ikke tas med i beregningen av oppholdsutgiftene. 
Kommunen fastsetter oppholdsutgiftene ved den enkelte institusjon. 
 
Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på 
kroner 8 200 pr. år, kan det kreves betalt 75 % årlig. Av inntekter utover 
folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %. Betalingen skal begrenses 
slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 % 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 kroner 39 300 pr. år. 
 
Kommunen kan kreve egenandel av barn som har opphold i institusjon. 
En forutsetning for kommunens egenandelskrav er at barnet har 
selvstendig inntekt. Foreldrenes inntekts- og formuesforhold skal holdes 
utenfor egenandelsberegningen. 
 
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. 
Avkastning av erstatning for fremtidige utgifter regnes ikke som inntekt. 
 
Kommunen kan kreve opplysninger om inntektsforhold som er 
nødvendig for å kunne fastsette egenandelen. 
 
Dersom beboerens økonomiske situasjon endrer seg vesentlig, eller 
tidligere vedtak viser seg å bygge på uriktige opplysninger, skal saken 
tas opp til ny vurdering. Viser skatteoppgjøret for foregående år at det 
ikke er beregnet riktig egenandel, skal det skje et etteroppgjør. 
 
Arbeids- og velferdsetaten kan holde tilbake utbetaling av trygdeytelser 
og andre samordnede ytelser som legges til grunn for betaling av 
egenandel etter denne forskrift, jf. folketrygdloven § 22-7. 
 
 
 

§ 4  EGENANDELENS STØRRELSE VED KORTTIDSOPPHOLD 
Kommunen kan ta betaling med inntil kroner 160 pr. døgn for 
korttidsopphold og med inntil kroner 80 for det enkelte dag- eller 
nattopphold. 
  
§ 5  FRADRAG I BEREGNINGSGRUNNLAGET 
Dersom den som oppholder seg i institusjon mv. har 
hjemmeboende ektefelle eller mindreårig barn, eller helt eller delvis 
forsørger barn over 18 år, skal det gjøres fradrag i 
beregningsgrunnlaget. 
  
Fradraget skal minst tilsvare de brutto pensjonsytelser ektefelle/
barn ville fått fra folketrygden dersom institusjonsbeboeren var død. 
Dersom ektefelle/barn mottar egen arbeidsinntekt eller pensjon fra 
folketrygden, skal de beregnede brutto pensjonsytelser i forrige 
punktum reduseres krone for krone mot ektefelle/barns 
arbeidsinntekter og pensjon fra folketrygden. 
  
I tillegg gjøres det fradrag med et beløp som tilsvarer 50 % av 
beboerens brutto offentlige pensjoner etter samordning og 50 % av 
beboerens brutto private pensjonsytelser. 
  
Fradrag kan også fastsettes på grunnlag av hva som er rimelig ut 
fra vedkommendes inntekt og forholdene for øvrig. 
  
Dersom det i særlov er gitt bestemmelser om minsteytelser under 
opphold på institusjon mv., skal disse legges til grunn. 
  
Fradrag skal skje etter at inntekten er fratrukket skatt og 
gjeldsrenter. 
  
§ 6  TIDSROM FOR BETALING AV EGENANDEL 
For langtidsopphold kan krav om egenandel først gjøres gjeldende 
etter en måned regnet fra innflyttingsdato. Ved flytting direkte fra 
annen institusjon eller privat forpleining, skal tiden for opphold i 
denne institusjon mv. medregnes. 
  
Kommunen har adgang til å ta betaling for korttidsopphold og dag- 
eller nattopphold fra første dag. 
  
Har beboeren hatt flere korttidsopphold kan kommunen kreve 
egenandel etter § 3 når vedkommende har vært på institusjon i 
minst 60 døgn pr. kalenderår. 
  
Plikten til å yte egenandel gjelder til og med den dag 
institusjonsoppholdet opphører. 
  
§ 7  HVILKE TJENESTER OMFATTES AV EGENANDELEN 
Egenandelen skal omfatte kost, losji, medisiner mv. samt helse- og 
omsorgstjenester som kommunen organiserer etter helse- og 
omsorgstjenesteloven. 
  
Kapittel 4   
  
Klage og ikrafttreden 
  
§ 13  KLAGE 
Ved klage på vedtak om betaling av egenandel etter kapittel 
I og II gjelder bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven 
kapittel 7. 
  
§ 14  IKRAFTTREDEN 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2012. Fra samme tid oppheves 
forskrift av 26. april 1995 nr. 392 om vederlag for opphold i 
institusjon mv. 
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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.
 
Kapittel 1  
 
Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
i institusjon mv.
 
§ 1  VILKÅR OG DEFINISJONER
Kommunen kan kreve egenandel for opphold i institusjon som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c når kommunen helt eller delvis dekker utgiftene til opphold i slik institusjon, eller har stillet garanti for oppholdet.Det kan likevel ikke kreves egenandel for:   a)   korttidsopphold som primært ytes for å avlaste pårørende i
         deres omsorgsoppgaver   b)   døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud
         om døgnopphold for øyeblikkelig hjelpI forskriften her menes med   a)   korttidsopphold: Tidsavgrenset opphold i institusjon gitt som
         døgnopphold, dagopphold eller nattopphold.   b)   langtidsopphold: Opphold i institusjon på ubestemt tid eller
         tidsavgrenset opphold når vedkommende har vært på
         institusjon i minst 60 døgn pr. kalenderår.
 
§ 2  OM VEDTAKET
Den kommunen som har stilt garanti eller dekker oppholdsutgiftene treffer vedtak om egenandel etter denne forskriften.
 
Det skal underrettes skriftlig om at det kan treffes vedtak om betaling i samsvar med denne forskriften. Slik underretning skal gis før eller senest samtidig med at avtale om flytting til institusjon mv. blir inngått. Underretningen skal gis til beboeren. I de tilfeller hvor beboeren ønsker det eller hvor vedkommende er ute av stand til å motta underretning, skal slik underretning også gis til verge eller nærmeste pårørende.
 
Når vedtak om betaling er truffet, skal kommunen straks gi underretning om dette til beboeren. Det skal videre gis opplysning om klageadgangen. 
 
§ 3  EGENANDELENS STØRRELSE VED LANGTIDSOPPHOLD
Egenandelen må ikke overstige de reelle oppholdsutgifter. Kapitalutgiftene skal ikke tas med i beregningen av oppholdsutgiftene. Kommunen fastsetter oppholdsutgiftene ved den enkelte institusjon.Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på kroner 8 200 pr. år, kan det kreves betalt 75 % årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 % 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 kroner 39 300 pr. år.Kommunen kan kreve egenandel av barn som har opphold i institusjon. En forutsetning for kommunens egenandelskrav er at barnet har selvstendig inntekt. Foreldrenes inntekts- og formuesforhold skal holdes utenfor egenandelsberegningen.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. Avkastning av erstatning for fremtidige utgifter regnes ikke som inntekt.Kommunen kan kreve opplysninger om inntektsforhold som er nødvendig for å kunne fastsette egenandelen.Dersom beboerens økonomiske situasjon endrer seg vesentlig, eller tidligere vedtak viser seg å bygge på uriktige opplysninger, skal saken tas opp til ny vurdering. Viser skatteoppgjøret for foregående år at det ikke er beregnet riktig egenandel, skal det skje et etteroppgjør.Arbeids- og velferdsetaten kan holde tilbake utbetaling av trygdeytelser og andre samordnede ytelser som legges til grunn for betaling av egenandel etter denne forskrift, jf. folketrygdloven § 22-7.
§ 4  EGENANDELENS STØRRELSE VED KORTTIDSOPPHOLD
Kommunen kan ta betaling med inntil kroner 160 pr. døgn for korttidsopphold og med inntil kroner 80 for det enkelte dag- eller nattopphold.
 
§ 5  FRADRAG I BEREGNINGSGRUNNLAGET
Dersom den som oppholder seg i institusjon mv. har hjemmeboende ektefelle eller mindreårig barn, eller helt eller delvis forsørger barn over 18 år, skal det gjøres fradrag i beregningsgrunnlaget.
 
Fradraget skal minst tilsvare de brutto pensjonsytelser ektefelle/barn ville fått fra folketrygden dersom institusjonsbeboeren var død. Dersom ektefelle/barn mottar egen arbeidsinntekt eller pensjon fra folketrygden, skal de beregnede brutto pensjonsytelser i forrige punktum reduseres krone for krone mot ektefelle/barns arbeidsinntekter og pensjon fra folketrygden.
 
I tillegg gjøres det fradrag med et beløp som tilsvarer 50 % av beboerens brutto offentlige pensjoner etter samordning og 50 % av beboerens brutto private pensjonsytelser.
 
Fradrag kan også fastsettes på grunnlag av hva som er rimelig ut fra vedkommendes inntekt og forholdene for øvrig.
 
Dersom det i særlov er gitt bestemmelser om minsteytelser under opphold på institusjon mv., skal disse legges til grunn.
 
Fradrag skal skje etter at inntekten er fratrukket skatt og gjeldsrenter.
 
§ 6  TIDSROM FOR BETALING AV EGENANDEL
For langtidsopphold kan krav om egenandel først gjøres gjeldende etter en måned regnet fra innflyttingsdato. Ved flytting direkte fra annen institusjon eller privat forpleining, skal tiden for opphold i denne institusjon mv. medregnes.
 
Kommunen har adgang til å ta betaling for korttidsopphold og dag- eller nattopphold fra første dag.
 
Har beboeren hatt flere korttidsopphold kan kommunen kreve egenandel etter § 3 når vedkommende har vært på institusjon i minst 60 døgn pr. kalenderår.
 
Plikten til å yte egenandel gjelder til og med den dag institusjonsoppholdet opphører.
 
§ 7  HVILKE TJENESTER OMFATTES AV EGENANDELEN
Egenandelen skal omfatte kost, losji, medisiner mv. samt helse- og omsorgstjenester som kommunen organiserer etter helse- og omsorgstjenesteloven.
 
Kapittel 4  
 
Klage og ikrafttreden
 
§ 13  KLAGE
Ved klage på vedtak om betaling av egenandel etter kapittel
I og II gjelder bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.
 
§ 14  IKRAFTTREDEN
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2012. Fra samme tid oppheves forskrift av 26. april 1995 nr. 392 om vederlag for opphold i institusjon mv.
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