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Høringsuttalelse - forslag til endring i forskrift om egenandel for
kommunale helse- og omsorgstjenester

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev datert 17. februar 2014. Det foreslås
redusert egenandel ved langtidsopphold for beboere som mot sin vilje legges på dobbeltrom i
kommunale institusjoner.

Vi mener at ordningen kan være byråkratisk og vanskelig å administrere i praksis. Vi legger til
grunn at retten til fribeløpet på kr 35 000,- skal gjelde når beboer må dele rom 365 døgn pr. år.
Ved færre døgn avkortes beløpet. Som regel fastsettes løpende egenandelen med virkning
framover i tid. På vedtakstidspunktet kan beboer ha fått eget rom. I ettertid kan det imidlertid vise
seg at beboer har måttet dele rom, kanskje flere ganger i løpet av vedtaksperioden. Vedkommende
vil ha rett til fribeløp, helt eller delvis. Dette betyr at kommunen må ha et system for å registrere
hvor mange døgn beboeren har delt rom med andre, og deretter redusere framtidig egenandel eller
utbetale fribeløpet.

Det framkommer at forslaget om fribeløp skal gjelde ved langtidsopphold. Kommunen har etter
§ 6 fjerde ledd rett til å kreve egenandel etter reglene for langtidsopphold når beboer har
korttidsopphold i minst 60 døgn pr. kalenderår. Slik vi forstår forslaget, skal det ikke tilstås
fribeløp ved korttidsopphold. Dersom endringen vedtas, mener vi at fribeløpet må gjelde for alle
som betaler egenandel etter inntekt. Dette for å unngå urimelig forskjellsbehandling og at
kommunen velger å fatte vedtak om korttidsopphold ut fra økonomiske motiver.

Ordlyden i forskriftsendringer gir ikke svar på om fribeløpet skal trekkes fra i
beregningsgrunnlaget eller krone for krone i beregnet egenandel. Når fradraget gjøres i
beregningsgrunnlaget, vil fradraget i realiteten utgjøre kr 29 750,-.
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