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§ 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 7 
000 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. 

       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. 
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       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. 

0 Endret ved forskrift 17 des 2012 nr. 1281 (i kraft 1 jan 2013). 


