INFORMASJON OM BETALING FOR
OPPHOLD I SYKEHJEM
Langtidsopphold
Etter innleggelse fattes et betalingsvedtak på
bakgrunn av økonomiske opplysninger gitt av beboer
eller beboers pårørende, opplysninger fra NAV og fra
ligningsetaten. Vederlagsberegningen baseres på
årets netto inntekter, og må dermed
forhåndsstipuleres.
Hovedregel ved beregning av vederlag:
75 % av folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et
fribeløp (pr. 01.01.09 kr. 6.200 pr. år)
+ 85 % av alle inntekter utover folketrygdens grunnbeløp
med fradrag for skatt og gjeldsrenter.
Hovedregel ved ektefelleberegning:
Når en ektefelle blir innlagt i institusjon har
pensjonæren krav på følgende som forsørgerfradrag
i inntekten sin:
Folketrygdens grunnbeløp
+ 55 % av beborens tilleggspensjon (en del av f olketr.pensjon)
+ 55 % av hjemmeboendes tilleggspensjon
- Hjemmeboendes bruttoinntekt

Justeringer av vederlaget:
Nav justerer vederlagstrekket hvert år i forbindelse med
at grunnbeløpet justeres fra 01.05. Endringen skjer i juli
– med etterbetalt fra 01.05.
Ved andre endringer, for eksempel skatt/endringer av
private pensjoner/renteinntekter/renteutgifter mm., må
dette dokumenteres og sendes saksbehandler for ny
beregning av vederlag. Dette meldes igjen til NAV for
korrekt trekk fra trygden. Hvis ikke kan dette også
justeres i forbindelse med etteroppgjøret.
Etteroppgjør
Vederlagsberegningen baseres på årets nettoinntekt
(inntekt minus skatt og gjeldsrenter).
Siden kommunen krever løpende vederlag, må imidlertid
årets inntekt forhåndsstipuleres. Det er først når
skatteoppgjøret for foregående år foreligger, at
kommunen får full oversikt over beboerens økonomi slik
at riktig vederlagsbeløp for fjoråret kan bli fastsatt.
Når skatteoppgjøret foreligger, må derfor kommunen
foreta en kontrollberegning (etteroppgjør) i forhold til
om vederlaget for fjoråret var riktig utregnet.

Generelle opplysninger:
Når man tildeles langtidsopphold og har hatt under 60
døgn korttidsopphold i løpet av året (01.01 – 31.12) har
man rett på en måneds betalingsfri fra innleggelsesdato
i flg. Forskrift om vederlag.

Dersom beboer får restskatt, har kommunen tatt for mye
i vederlag og må tilbakebetale mervederlaget til
beboeren. Får beboeren tilbake penger på skatten, må
beboer etterbetale til kommunene det som skulle vært
betalt vederlag året før. Dette avregnes også mot
eventuelt andre endringer i økonomien.

Har man hatt flere korttidsopphold eller opphold i annen
institusjon som sykehus eller lignende, skal man betale
fra innleggelsesdato.

Etteroppgjøret blir foretatt hver høst/vinter for
foregående år.

Hjemmel for å kunne fastsette vederlag etter
forskriften finnes i Lov om sosiale tjenester § 11-2
og i Lov om helsetjenesten i kommunene 2-3 og 6-9:
§2-3. Forskrift om vederlag for opphold i institusjon
mv. av 26.04.95.
Korttidsopphold
Satsene for egenbetaling for kortidssopphold er
kr. 121,- pr. døgn (fra 01.01.09), jfr. Vederlagforskriften § 4, 1. ledd.
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