


eldre som bor på helseinstitusjon tilbys enerom.

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2014 vedtok Stortinget at det skulle

innføres redusert egenbetaling for beboere som mot sin vilje bor på dobbeltrom ved

langtidsopphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon. Stortingets vedtak er i samsvar

med regjeringsplattformen der det heter at regjeringen vil "innføre redusert egenfinansiering

for personer som på langtidsopphold blir lagt på dobbeltrom mot sin vilje".

Gjeldende rett
FOR 2011-12-16-1349 om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel I

omhandler egenandeler 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. Forskriften angir det maksimale en

kommune kan kreve av egenandel fra beboere ved disse institusjonene.

Vederlagsforskriften sondrer mellom  korttidsopphold  og  langtidsopphold.  Ved

kortidsopphold - som er et sammenhengende eller delt opphold på minst 60 døgn pr.

kalenderar kan kommunene ta betaling med inntil kr. 142,- pr. døgn, og med inntil kr. 74,-

for det enkelte dag eller nattopphold.

Med  langtidsopphold  menes opphold på institusjon på ubestemt tid eller tidsavgrenset

opphold når vedkommende har vært på institusjon i minst 60 døgn pr. kalenderår. Ved

langtidsopphold skal beboer betale vederlag basert på egen inntekt. Av inntekter inntil

folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på kroner 7.250 pr. 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.

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. Det er den disponible inntekt som skal legges til grunn for

egenandelen. Ligningsmessige inntekter og fradrag tas ikke med. Dette betyr at nettoinntekt

av prosentlignet bolig, minstefradrag og særfradrag pga høy alder ikke skal påvirke

egenandelen.

Som nevnt over skal egenandelen beregnes ut fra beboers inntekt etter fradrag av skatt og

gjeldsrenter. I tillegg til dette er det i forskriftens § 5 gitt særskilte fradragsregler for beboere

som har hjemmeboende ektefelle eller mindreårige barn, eller helt eller delvis forsørger barn

over 18 år. Disse fradragsbestemmelsene er minimumsfradrag. Den enkelte kommune kan

beregne et høyere fradrag dersom den finner det hensiktsmessig og naturlig.

For den enkelte langtidsbeboer ved kommunal helse- og omsorgsinstitusjon vil egenandelen

utgjøre en betydelig del av beboerens disponible inntekt. Dette er begrunnet i at egenandelen

dekker utgifter som for hjemmeboende utgjør en betydelig av inntektsgrunnlaget som kost,
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