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Tillegg nr. 57 - Oppdrag om innhenting av informasjon om kommunal 
egenbetaling ved ideelle og frivillige virksomheter som mottar tilskudd 
over kap. 765, post 72.  

 

Det vises til vårt brev av 08 september 2020, vår ref. 20/635-8, der det bes om 
Helsedirektoratets tilbakemeldinger på utkast til oppdrag om å kartlegge 
kommunenes praksis knyttet til brukernes egenandeler ved opphold i institusjoner 
som mottar tilskudd over kap. 765, post 72 (grunntilskuddet).  
 
Helse- og omsorgsdepartementet har ikke mottatt noen kommentarer fra 
Helsedirektoratet og oversender derfor oppdraget uten endringer.  
 
Bakgrunn  
Det er flere år siden det først ble stilt spørsmål ved de EØS-rettslige sidene ved 
tilskuddsordningen og det har vært gjennomført en lengre prosess som også 
involverte tilskuddsmottakere. I dette arbeidet har det blitt klart at brukernes 
egenbetaling ved institusjonsopphold er et særlig krevende tema som må belyses 
ytterligere. 
 
Oppdrag til Helsedirektoratet 
Departementet ønsker informasjon om brukernes egenbetaling ved opphold på 
institusjon som mottar tilskudd over tilskuddsordningen til ideelle og frivillige 
organisasjoner som i samarbeid med kommunene driver institusjonsbaserte tjenester 
over statsbudsjettet kapittel 765 post 72. Dette er ett av flere forhold som kan ha 
betydning i en statsstøtterettslig vurdering av ordningen.  
 
Det finnes ingen sentralt tilgjengelig statistikk over egenbetaling ved kommunenes 
kjøp av tjenester fra private/ideelle, og heller ingen oversikt over hvilke kommuner 

Helsedirektoratet 

Postboks 220 Skøyen 

0213 OSLO 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/3874-123 

Dato 

12. oktober 2020 

 

 



 

 

Side 2 
 

som kjøper tjenester fra de ulike institusjonene som mottar tilskudd over 
tilskuddsordningen til ideelle og frivillige organisasjoner som i samarbeid med 
kommunene driver institusjonsbaserte tjenester over statsbudsjettet kapittel 765 post 
72. Dette gjelder både egenbetalingens størrelse, hvordan den kreves inn og om det 
eventuelt finnes retningslinjer om dette. 
 
Helsedirektoratet har på forespørsel fra departementet tidligere innhentet informasjon 
om tjenestene og betalingens størrelse når tjenesten leveres direkte til brukerne. Vi 
ser imidlertid at informasjonen vi ba om, primært innhentet fra tjenesteyterne, ikke ga 
tilstrekkelig oversikt over egenbetalingen slik den eventuelt praktiseres i kommunene.  
 
Det er behov for å belyse både nivået på betalingen og de praktiske løsningene for 
hvordan brukerne betaler dette – til kommunene direkte eller via den private 
institusjonen. Det er også ønskelig å avdekke om det finnes retningslinjer eller 
lignende for brukerbetalingen, omfang og eksempler på dette.  
 
Det er behov for en mer omfattende kartlegging av kommunenes praksis på området.  
Kartleggingen må omfatte en oversikt over anvendelse av egenandel for brukere der 
kommunen kjøper tjenesten fra en tilskuddsfinansiert virksomhet, herunder den 
praktiske gjennomføringen, den prisen kommunen betaler per institusjonsplass samt 
egenbetalingens størrelse i lys av den enkelte brukers inntekt og tjenestens reelle 
kostnad. Vi ønsker også å vite om det finnes retningslinjer for dette.  
 
Å fremskaffe informasjon om kommunenes praksis må gjøres manuelt og vil være en 
tidkrevende oppgave siden dette ikke er data som er direkte tilgjengelig. Det vil 
dermed være behov for å kontakte den enkelte institusjon for å få oversikt over 
kommuner som har kjøpt plasser, for så å kontakte kommunene for å avklare 
egenbetaling de har avkrevd i de enkelte tilfellene.  
 
Helsedirektoratet har allerede mange krevende oppdrag. Departementet godkjenner 
derfor at inntil en million kroner av tildelingen på den aktuelle tilskuddsordningen 
nyttes under post 21 til å gjennomføre en slik kartlegging. 72-posten har det 
relevante stikkordet for en slik løsning. 
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Petter Øgar (e.f.) 

ekspedisjonssjef 
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